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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο απαραίτητο υλικό προβολής και ενημέρωσης για τις
περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια της νήσου Κέας, εντός περιοχής NATURA, συνολικού μήκους
49,3  χλμ.  Πρόκειται  για  προμήθεια  που  εντάσσεται  στην  πράξη  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  &
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  –  ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ  ΝΗΣΟΥ  ΚΕΑΣ»,  που  έχει
ενταχθεί  στο Τοπικό  Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής  Εταιρείας  Κυκλάδων
Α.Ε. Η πράξη χρηματοδοτείται 100%  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (με
ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
5% από Εθνική Δαπάνη) ((κωδικός ΣΑE: 082/1, κωδικός έργου: 2016ΣΕ08210107).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση  θα βαραίνει τον με Κ.Α 64.6262.0001 “Αποκατάσταση
και σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας” του προϋπολογισμού
εξόδων του οικ. Έτους 2017.

Η Κέα έχει ένα εξαιρετικό δίκτυο μονοπατιών 79,7 χλμ. το οποίο καλύπτει το βόρειο τμήμα του
νησιού με 12 αριθμημένες διαδρομές, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται εντός περιοχής NATURA
και  αποτελούν  το  φυσικό  αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  του
αποτελείται από καλοχτισμένα μονοπάτια, ενώ αποτελεί ένα κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί
καθώς  αποτελεί  ένα  ''μνημείο'',  καθώς  το  μεγαλύτερο  του  μέρος  έχει  μείνει  ανόθευτο  από
σύγχρονες παρεμβάσεις.  Τα πλέον των 100 εκ.  πεζοπόρων της Ευρώπης είναι  ένα δυνητικός
στόχος για να δημιουργηθεί ένα ρεύμα επισκεπτών στο νησί όλες τις εποχές του χρόνου.

Οι διαδρομές είναι μικρού μήκους με μικρές υψομετρικές διακυμάνσεις που δεν υπερβαίνουν σε
καμία  περίπτωση  τα  600  μ.  Η  έλλειψη  υλικού  προβολής  και  ενημέρωσης  για  αυτούς  που
φτάνουνε στο νησί και για αυτούς που αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο
πρόβλημα, το οποίο θα θεραπευθεί με την υλοποίηση της προμήθειας αυτής. 

Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν πίνακες πληροφόρησης σε κάποια κεντρικά σημεία του νησιού. 

Επίσης, απουσιάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με την παρουσίαση της περιοχής, τα αξιοθέατα της
και  το  δίκτυο  των  μονοπατιών  σε  πολλές  γλώσσες.  Το  βιβλίο  σε  πρώτη  φάση  πρέπει  να
παρουσιασθεί σε μορφή PDF, ελεύθερο στο διαδίκτυο και να είναι διαθέσιμο και για tablet και
κινητά τηλέφωνα. Είναι το ισχυρότερο όπλο για τη διάδοση του δικτύου μονοπατιών. 

Απαραίτητη είναι, ακόμα, η παρουσίαση του δικτύου μονοπατιών σε υφιστάμενη  ηλεκτρονική
εφαρμογή, εξειδικευμένη στον πεζοπορικό τουρισμό. Η χρήση της εν λόγω εφαρμογής με την
παρουσίαση των μονοπατιών θα πρέπει να είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο για τους πεζοπόρους. 

Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί  χρηστικό πολύπτυχο έντυπο που θα περιέχει  χάρτη της
περιοχής,  όπου  θα  είναι  αποτυπωμένο  όλο  το  δίκτυο  των  μονοπατιών  με  τα  χρώματα  της
σήμανσης  του,  ενώ  θα  περιέχονται  όλες  οι  πληροφορίες  και  περιγραφές  του  δικτύου  των
μονοπατιών, αλλά και του τουριστικού περίγυρου της περιοχής.
Οι απαραίτητες προμήθειες υλικού προβολής και ενημέρωσης είναι οι εξής:

Πίνακας πληροφόρησης (stand)
Θα κατασκευασθούν πέντε (5) πληροφοριακοί πίνακες (stand), που θα δείχνουν όλα τα 
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μονοπάτια και οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αφετηρίες και κομβικά σημεία των διαδρομών ως 
πληροφοριακοί πίνακες  για όλο το δίκτυο μονοπατιών του νησιού στα εξής σημεία:

 Στην Κορησσία κοντά στο τουριστικό περίπτερο πληροφοριών .

 Στην Ιουλίδα στην πλατεία της Πιάτσας.

 Στα Ελληνικά έξω από το κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου.

 Στην πλατεία της Κάτω Μεριάς.

 Στην παραλία του Οτζιά.

 Διαστάσεις του όγκου που θα καταλαμβάνει Π1,10ΧΥ2,20 και 0,60μ. βάθος.

 Ο χάρτης της Κέας που θα αποτυπώνει τις διαδρομές των Μονοπατιών θα κατασκευαστεί
από κόντρα-πλακέ θαλάσσης 15χιλ. Θα κοπεί περιμετρικά (CNC) σε κλίμακα 1:50.000,
ενταγμένο σε νοητό πλαίσιο 0,90Χ0,90μ. Το νησί το ίδιο δηλαδή θα είναι ένα αυτόνομο
κομμάτι ξύλου.

 Οι διαδρομές των Μονοπατιών θα χαρακτούν εσώγλυφα και σε βάθος 3-5χιλ. και θα χρω-
ματισθούν το κάθε ένα με διαφορετική απόχρωση. Όλη η επιφάνεια αφού τριφθεί και
προετοιμασθεί κατάλληλα θα λουστραρισθεί. 

 Οι λεκτικές ενδείξεις όπως αριθμοί των Μονοπατιών, οι κρήνες, οι οικισμοί και το οδικό
δίκτυο του νησιού θα εκτυπωθούν χειρωνακτικά με την μέθοδο της μεταξοτυπίας και σε
μαύρο χρώμα.

 Το στέλεχος (κορμός) του Πίνακα θα κατασκευασθεί από φύλλο σιδήρου σε σχήμα Ζ
(στρατζαριστή) και πάχους 2-3 χιλ. πλάτους 1,10μ και ύψους 2,20μ. Το άνω μέρος θα
δημιουργεί στέγαστρο βάθους 40-50εκ. Θα βαφεί σε φαιά (γκρι) απόχρωση, όμοιο με το
χρώμα και ποιότητα βαφής που χρησιμοποιείται για ναυτική χρήση. (όπως του καταστρω-
μάτος του πλοίου Μarmari Express για παράδειγμα).

 Επί του κεντρικού κορμού του Πίνακα –που θα έχει κλίση 6-12 μοίρες προκειμένου να εί-
ναι ευκολότερη η ανάγνωση– θα στερεωθεί ο χάρτης-νησί [με νικελένια περικόχλια τυ-
φλά και ημισφαιρικού σχήματος (καρόβιδες)] από τα σημεία των οικισμών που θα διαπερ-
νούν την λαμαρίνα δημιουργώντας μια απόσταση μεταξύ τους της τάξης των 6-10χιλ. Θα
στερεώθούν στο πίσω μέρος (πλάτη) της λαμαρίνας με «παξιμάδια».

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες των Μονοπατιών, μήκος διαδρομής, χρονική διάρκεια
και υψομετρική διαφορά θα εκτυπωθούν με την μέθοδο της μεταξοτυπίας επί της σιδε-
ρένιας επιφανείας δεξιά και αριστερά  του νησιού-χάρτη.

 Κάτωθεν του νησιού και επί της σιδερένιας επιφάνειας και σε ύψος 1 μέτρου από το έδα-
φος θα εκτυπωθεί ο φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου (σήματα-λογότυ-
πα) και λοιπά στοιχεία με ισόπαχη ευκρινή γραμματοσειρά σήμανσης όπως του εθνικού
οδικού δικτύου (CF Dromon).

 Εν συνεχεία δύο πλαϊνά φύλλα τριγωνικού (σφηνοειδούς) σχήματος από την ίδια σιδε-
ρένια επιφάνεια με πτερύγια σύνδεσης (αυτιά) τα οποία θα βιδωθούν –με απόσταση από
τα κορμό 8-10χιλ. Τα δύο φύλλα θα βαφούν σε απόχρωση πορτοκαλοκόκκινα για να
εντοπίζονται εύκολα από μακρινή απόσταση και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
στο χώρο χωρίς να «φωνάζουν» αλλά να προβάλλονται οι Διαδρομές του νησιού με συγ-
γενικό τρόπο με αυτό του εξοπλισμού των πεζοπόρων.

 Στη βάση του Ζ θα υπάρχει ενισχυτική «γωνία», στο πίσω μέρος του σιδερένιου ταμπλό
στενότερου πλάτους κατά 20 εκατοστά και ύψους 60 εκ. Και αυτό θα στερεωθεί με παξι-
μαδόβιδες και σε απόσταση μεταξύ τους 8-10χιλ. σε φαιά απόχρωση. Και αυτό το τμήμα
της κατασκευής.

 Το όλο σύνολο θα εδράζεται με οπλισμένη σκυροδετημένη βάση διαστάσεων και λεια-
σμένης επιφανείας 1,60Χ0,80εκ. με προκαθορισμένες γαλβανιζέ αναμονές  Φ13 σε ύψος
12 εκ. που θα πρέπει να ετοιμασθούν στα 5 σημεία που επιθυμεί ο Δήμος.

 Η συναρμολόγηση των πινακίδων θα επιτευχθεί αποκλειστικά από τον προμηθευτή.
 Για τις νυχτερινές ώρες να υπάρχει πρόβλεψη για φωτισμό με LED συγχρονισμένο με τον

δημοτικό  φωτισμό  προκειμένου  να  αναβοσβήνει  με  το  υπόλοιπο  δίκτυο.  Πρέπει  να
υπάρχει πρόσβαση και η μικρή ηλεκτρολογική εγκατάσταση του μετασχηματιστή θα γίνει
στο πίσω μέρος της βάσης και τα στοιχεία LED θα τοποθετηθούν στην κάτω πλευρά από
την κεκλιμένη στέψη του stand.
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 Οι πίνακες πληροφόρησης θα είναι δίγλωσσοι (ελληνικά και αγγλικά). 
 Στους πίνακες θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής φωτογραφική

αποτύπωση (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλων των σημείων των διαδρομών στα οποία θα

τοποθετηθούν οι πίνακες πληροφόρησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποτυπώνουν

την κατάσταση κάθε  σημείου  της  διαδρομής  πριν  και  μετά  την  πραγματοποίηση  των

εργασιών.

Ηλεκτρονικό βιβλίο

Θα γίνει συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου στα ελληνικά, μεγέθους Α4, 20.000 περίπου λέξεων. Το
βιβλίο αυτό θα μεταφραστεί σε δύο γλώσσες, στα Αγγλικά και στα Γερμανικά. Θα αναφέρει στο 
εξώφυλλο τα στοιχεία του φορέα χρηματοδότησης και υλοποίησης, τα στοιχεία του Δήμου Κέας 
και τον τίτλο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η γλωσσική επιμέλεια και η εικονογράφηση του βιβλίου. 
Το βιβλίο θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο Κέας και σε επεξεργάσιμη μορφή. Τέλος θα πρέπει 
να είναι  εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλο για χρήση από συσκευές κινητών και tablet. Η 
ανάπτυξη του περιεχομένου θα γίνει πρωτογενώς από τον ανάδοχο και υπό την καθοδήγηση του 
Δήμου Κέας.

 Στο  ηλεκτρονικό βιβλίο θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας.

Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι εξειδικευμένη στον πεζοπορικό τουρισμό, θα παρουσιάζει το
δίκτυο των μονοπατιών της Κέας και όλες τις σχετικές πληροφορίες, θα πρέπει να είναι συμβατή
με το περιβάλλον  android,  IOS και  WINDOWS MOBILE, και θα πρέπει να είναι κατάλληλη για
χρήση από κινητά και tablet. Θα περιλαμβάνει αναλυτικούς χάρτες, περιγραφές και φωτογραφίες
της περιοχής και θα ξεναγεί τον περιηγητή με βάση ειδικά συγκροτημένες διαδρομές, πάνω στις
οποίες θα κάνει ενεργητική καθοδήγηση. Οι διαδρομές μπορεί επιπλέον να είναι περίπατοι στην
πόλη  ή  την  εξοχή,  πεζοπορίες,  ορειβατικές  πορείες,  ποδηλατικές  διαδρομές  στο  ορεινό  ή  το
αστικό  οδικό  δίκτυο,  αλλά  και  διαδρομές  με  αυτοκίνητο  κάθε  είδους,  ειδικές  διαδρομές
πολιτισμικού  ή  γεωλογικού  ενδιαφέροντος  και  κάθε  άλλη  προσέγγιση  που  αναπτύσσεται  στο
χώρο.

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για τις διαδρομές που υπάρχουν στην περιοχή του, θα μπορεί να
μελετήσει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, την περιγραφή και τις φωτογραφίες τους, θα μπορεί να
"δει" τη διαδρομή ζητώντας εικονική περιήγηση πάνω στο χάρτη και τέλος, θα μπορεί να την
ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο και σε οποιαδήποτε φορά: η εφαρμογή θα δείχνει κάθε στιγμή
τι βρίσκεται  μπροστά του (κατηγορία και κλίση του μονοπατιού,  πόσο θα στρίψει,  βλάστηση,
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φωτογραφίες από τα σημαντικά ή κρίσιμα σημεία κλπ), πόσα μέτρα απέχει από την αφετηρία και
τον προορισμό της  διαδρομής και  πολλές  άλλες  πληροφορίες,  ενώ αν  απομακρυνθεί  από  τη
διαδρομή,  θα  ενημερώνεται  κατάλληλα και  θα  του  υποδεικνύεται  πως να επιστρέψει  από το
συντομότερο δρόμο.

Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί off-line, δεν θα χρειάζεται δηλαδή Ίντερνετ, καθότι όλες οι
πληροφορίες θα έχουν ληφθεί κατά την πρώτη εγκατάσταση. Θα χρησιμοποιεί σύγχρονους και
ενημερωμένους χάρτες που θα είναι  ευανάγνωστη. Τόσο οι  χάρτες,  όσο και οι διαδρομές θα
μπορούν  να  επικαιροποιηθούν  άμεσα από  το  χρήστη,  με  το  απλό  πάτημα ενός  κουμπιού.  Η
εφαρμογή  θα  αναβαθμίζεται  συνεχώς  (βάσει  των  υποδείξεων  του  Δήμου  Κέας)  δωρεάν,
προσφέροντας στους χρήστες την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η λειτουργία θα είναι  σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη (από τη στιγμή που θα μπαίνει  ο
περιπατητής σε μία διαδρομή, η εφαρμογή θα τον κατευθύνει  ενεργητικά χωρίς να περιμένει
επιβεβαίωση ή άλλη ενέργεια από το χρήστη) και ο χειρισμός των επιμέρους στοιχείων θα είναι
ιδιαίτερα απλός και αυτό-εξηγούμενος.

 Η παρουσίαση  του δικτύου μονοπατιών  σε ηλεκτρονική  εφαρμογή θα είναι  δίγλωσση
(ελληνικά και αγγλικά).

 Στην παρουσίαση του δικτύου μονοπατιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή θα αναγράφεται η
χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα
δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας

Πολύπτυχο έντυπο (6.200 τεμάχια)

Το χρηστικό πολύπτυχο έντυπο θα αποτελείται από ένα 16σέλιδο διαστάσεων Πλάτος 11 X Υψος
16 εκ. 4χρωμης εκτύπωσης σε χαρτί γραφής (σατινέ) 80-100 gsm. 
Το  έντυπο  θα  πρέπει  να  περιέχει όλες  τις  πληροφορίες  και  περιγραφές  του  δικτύου  των
μονοπατιών αλλά και φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος της Κέας,
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Κέας.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η
γλωσσική  επιμέλεια  και  η  εικονογράφηση του  εντύπου.  Θα αναφέρει  τα στοιχεία  του  φορέα
χρηματοδότησης  και  υλοποίησης  και  τα  στοιχεία  του  Δήμου  Κέας.  Το  έντυπο  θα  πρέπει  να
παραδοθεί στον Δήμο Κέας και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

Το εξώφυλλο θα είναι αναδιπλούμενο και θα δημιουργεί ανάπτυγμα επιφανείας με τον χάρτη
διαστάσεων  Π22xΥ48  εκ.  Στην  εσωτερική  επιφάνεια  του  εξωφύλλου  (χάρτης  νησιού)  θα
συνοδεύεται με τις χρηστικές πληροφορίες και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Χάρτη (βλέπε
παρακάτω) σε χαρτί 200-200gsm με 4χρωμη εκτύπωση και βερνίκι νερού.
Ο  χάρτης  θα  πρέπει  να  περιέχει τα  μονοπάτια  και  την  αρίθμηση  τους  σύμφωνα  με  τα
επικαιροποιημένα  γεωχωρικά  δεδομένα  του  Δήμου.  Θα  περιλαμβάνει  επίσης  αλφαβητικό
ευρετήριο, ταξιδιωτικές πληροφορίες για τον επισκέπτη του νησιού και πρακτικές πληροφορίες
για τους πεζοπόρους. Θα υπάρχει γραμμή κλίμακας και θα είναι ενταγμένος σε διαστάσεις 22χ22
εκ..  Θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  υπόμνημα  με  τα  στοιχεία  του  φορέα  χρηματοδότησης  και
υλοποίησης, τα στοιχεία του Δήμου Κέας, τον τίτλο, τον τρόπο απεικόνισης του οδικού δικτύου,
οικισμών,  μονοπατιών,  πηγών,  κρηνών  κλπ.  πληροφοριών  και  γενικά  τους  συμβολισμούς
σχηματικά  και  με  την  αντίστοιχη  απόχρωση  καθώς  μεταξύ  συγκεκριμένων  θέσεων,  χρόνου
πορείας, μήκους διαδρομής, υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας, κ.λπ.



Ιουλίδα Κέας  :.13.06.2017
Αριθμ.Πρωτ.   :2277

 Το πολύπτυχο έντυπο θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά)», 
 Στο πολύπτυχο έντυπο θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 7.500,00

Ηλεκτρονικό βιβλίο (.pdf) Τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00

Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών σε

ηλεκτρονική εφαρμογή (app)
Τεμάχιο 1 5.075,00 5.075,00

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet)
Τεμάχιο 6.200 1,19 7.378,00

Σύνολο (πλέον ΦΠΑ) 20.953,00

 ΦΠΑ 24% 5.028,72

Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) 25.981,72
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της «Προμήθειας υλικού
προβολής  και  ενημέρωσης  για  τις  περιηγητικές  διαδρομές  –  μονοπάτια  νήσου Κέας».
Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την
διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της
προμήθειας. Η παράδοση των ειδών δύναται να είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες
του  Δήμου,  χωρίς  ο  Δήμος   να  υποχρεούται  να  προμηθευτεί  όλα  τα  είδη  ή  όλες  τις
ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  στο ποσόν των  25.981,72€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%. 

Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα
μελέτη β) H  Διακήρυξη του Διαγωνισμού γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου 
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Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Το ποσοστό έκπτωσης  της  προσφοράς θα είναι  σταθερό και  αμετάβλητο  καθ’  όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα
λόγο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά (εφόσον κι  η παράδοση γίνεται
τμηματικά) με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των
ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την
υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν.4412/2016 το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος
δεν  εμφανισθεί  στις  ανωτέρω  προθεσμίες  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ή  δεν
προσκομίσει  την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’
αυτόν  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Η  Εγγυητική
Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  μετά  την
διαπίστωση  της  καλής  εκτελέσεως  του  συνόλου  της  προμήθειας  από  την  αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 5ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο
ανάδοχος.  Το  κόστος  της  διενέργειας  των  ελέγχων  βαρύνει  τον  ανάδοχο.  Η επιτροπή
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό-
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις
επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους
αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί  από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
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αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από
την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί
να  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  ως  άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων)  και  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.

    Άρθρο 7ο - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή αυτής και για τρεις (3) μήνες  -(90)
ημερολογιακές  ημέρες- και  τίθεται  εν  ισχύ  κατόπιν  της  υπογραφής  του  σχετικού
συμφωνητικού.  Ο  ανάδοχος  δύναται  να  παραδίδει  τα  υπό  προμήθεια  είδη  τμηματικά
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η  τιμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με
την παραλαβή των υλικών  και η πληρωμή 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  κάθε  άλλου δικαιολογητικού  που τυχόν  ήθελε να
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίας που διενεργούν τον έλεγχο  και την πληρωμή.

      Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

      Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιμή
του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

     Άρθρο 9ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

     Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http ://
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www.promitheus.gov.gr.

Η Προκήρυξη (περίληψη της  παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

1.Υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας
κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
μέχρι της 31.12.2017 και  
2. Υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία του
Νομού Κυκλάδων που προβλέπεται στον νόμο Ν.3548/2007 όπως αυτό τροποποιείται με
αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12 Ν.4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Το  κείμενο  της  παρούσας  μελέτης  και  της  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στο
διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :
www.kea.gr στην διαδρομή : αναρτήσεις ►προκηρύξεις. 

Άρθρο 10ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

 Άρθρο 11ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή αυτής και για τρεις (3) μήνες  -(90)

ημερολογιακές ημέρες-  ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης και τίθεται εν
ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
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Κέα, 13/06/2017
Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
      Ιωάννα Αθανασοπούλου
              ΤΕ/Εφοριακός

 

Κέα, 13/06/2017
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ


