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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών
του Κράτους».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α).
7. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
10. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
11. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Οίτης (ΦΕΚ 78/Β/2004).
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12. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ
1926/Β/2004).
13. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών
μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 1890/Β/2004).
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 172905/26-10-2011 απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και
Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος» και την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 132077/21-10-2014 απόφαση τροποποίησης αυτής.
15. Το υπ’ αριθ. 98/31-03-2015 πρακτικό του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης που
αφορά την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
16. Το υπ’ αριθ. 98/31-03-2015 πρακτικό του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης που
αφορά τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής ΠαρακολούθησηςΠαραλαβής.
Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07, και είναι εγκατεστημένα σε χώρα
της Ε.Ε, των οποίων η επαγγελματική ενασχόληση προσιδιάζει στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο, να
υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τις 8 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για
την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, το οποίο θα βαρύνει τις
πιστώσεις της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» (Άξονας Προτεραιότητας 5
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας»).

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση:
• πινακίδων υποδοχής (8 τεμ.)
• πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος (3 τεμ.)
• πινακίδων – δεικτών ορίων Καταφυγίων Αγρίας Ζωής (13 τεμ.)
• πινακίδας κατεύθυνσης (1 τεμ.)
με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τα προστατευόμενα αντικείμενα της περιοχής και την
ανάδειξη των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών, βιολογικών, οικολογικών και πολιτισμικών της
στοιχείων.
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
της παρούσας πρόσκλησης.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της
παρούσας πρόσκλησης.
1. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ενώσεις
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία
κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, των οποίων το αντικείμενο προσιδιάζει στο υπό ανάθεση φυσικό
αντικείμενο.
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: (επί ποινή αποκλεισμού)
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά του
προσφέροντος (βλ. Παράρτημα ΙΙ)
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης)
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 Κατάλογο έργων του Προσφέροντα, συναφών με το υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο,
συνοδευόμενα προαιρετικά με αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή
επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο,
αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιμολόγια κ.λπ.)
 Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων από τον Προσφέροντα υπό προμήθεια ειδών και
υπηρεσιών, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
3. Χρονοδιάγραμμα:
Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως τις 31-102015.
4. Κριτήριο κατακύρωσης:
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με
κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει την Πράξη με τίτλο: «Προστασία και
Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΣΑΕ : 2011ΣΕ07580155.
6. Τρόπος πληρωμής:
Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
παραδοτέων. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο
όνομα/επωνυμία του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα, κ.λ.π.).
7. Διαδικασία συμμετοχής:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Λουτρά Υπάτης, Ν.
Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35016, μέχρι και τις 8 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
(Πληροφορίες: κα. Ευαγγελία Δόντα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Φαξ: 22310 59007, e-mail:
oiti@otenet.gr). Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για δεκαπέντε (15) ημέρες στον
Πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στα Λουτρά Υπάτης Ν. Φθιώτιδας,
στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.oiti.gr) καθώς και στον ιστοχώρο του Φορέα στη
“Δι@ύγεια’’.
Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης. Η τήρηση των στοιχείων που
αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.
8. Υπογραφή σύμβασης:
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Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση
που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Ο προσφέροντας στον οποίο θα
κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν
παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για την υπογραφή
της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την
ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης προσφέροντα.
Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντωνία Γαλανάκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενημερωτικών
πινακίδων, με σκοπό την ενημέρωση και την ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών στην περιοχή,
καθώς και την ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, μέσω της
προβολής των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και άλλων χρήσιμων πληροφοριών για
τον επισκέπτη.
Πιο συγκεκριμένα τα Παραδοτέα είναι τα εξής:
Ι. Προμήθεια και τοποθέτηση οχτώ (8) πινακίδων υποδοχής, τις οποίες θα βλέπει ο επισκέπτης
κατά την είσοδο του είτε στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., είτε στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, είτε σε
προτεινόμενα μονοπάτια. Οι πινακίδες αυτές θα παρέχουν βασικές πληροφορίες, οι οποίες θα
αναφέρονται στο περιβάλλον της περιοχής, σε γενικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών, καθώς επίσης στο ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται και ποιες επιτρέπονται στην
περιοχή.
ΙΙ. Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, οι οποίες θα
ενημερώνουν τους επισκέπτες για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για είδη και οικοτόπους που
συναντώνται στην προστατευόμενη περιοχή, όπως και τις θέσεις που μπορεί ο επισκέπτης να
παρατηρήσει και να μελετήσει τα παραπάνω. Θα περιλαμβάνουν απεικόνιση ή εικόνα σημαντικών
ειδών ή χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος της περιοχής ή ακόμη την εικόνα του
τοπίου, καθώς και σύντομη περιγραφή για τα είδη, τους οικοτόπους ή τα χαρακτηριστικά της
περιοχής.
ΙΙΙ. Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατριών (13) δεικτών ορίων Καταφυγίων Άγριας Ζωής, οι οποίες
θα πληροφορούν για τα όρια των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.).
ΙV. Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) πινακίδας κατεύθυνσης στο οροπέδιο Λιβαδιές, η οποία θα
δίνει τις κατευθύνσεις προς τις τρεις βασικές εισόδους/εξόδους του Εθνικού Δρυμού (Καστανιά,
Παύλιανη, Νεοχώρι).
Η βασική αρχή που θα 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 το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται. Ως εκ τούτου, οι πινακίδες θα
κατασκευαστούν από ανθεκτικά υλικά, τα οποία θα είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, και
το χρωματικό υπόβαθρό τους δεν θα φέρει φωσφορίζοντα, στιλπνά, ανακλώντα χρώματα ή
φωτεινές επιγραφές. Οι πληροφορίες (κείμενο, φωτογραφίες, χάρτες) που θα περιέχουν, θα δίδονται
από τον Φ.Δ. στην ελληνική, καθώς και στην αγγλική γλώσσα, ενώ ο γραφιστικός σχεδιασμός θα
γίνει από τον Ανάδοχο.
Αναλυτικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πινακίδων ανά κατηγορία είναι τα εξής:
Πινακίδες υποδοχής & πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος (ξύλινες πινακίδες με σκεπή)
Η κάθε ξύλινη πινακίδα με σκεπή αποτελείται από δύο ορθοστάτες διαστάσεων 2,95m (συνολικό
ύψος) Χ 0,10m (πλάτος διατομής) Χ 0,10m (μήκος διατομής) από ξυλεία πεύκης εμποτισμένη,
επεξεργασμένη με μηχάνημα λείανσης και βαμμένη με μια στρώση μυκητοκτόνου και με δύο
στρώσεις βερνίκι νερού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται δύο μεταλλικοί κοιλοδοκοί διαστάσεων
0,11Χ0,11Χ0,80 m, και δύο μεταλλικές ράβδους πάκτωσης των κοιλοδοκών μήκους 0,40 m. Από
τα 2,95m του κάθε ορθοστάτη, τα 0,50m είναι εντός του εδάφους και πιο συγκεκριμένα εντός
μεταλλικού κοιλοδοκού, από τον οποίο τα 0,60 m βρίσκονται εντός του λάκκου θεμελίωσης και τα
0,20 m στο υπέργειο ύψος. Σε βάθος 0,50 m από την επιφάνεια του εδάφους ο κοιλοδοκός
διατρυπάται εγκάρσια από μεταλλική ράβδο πάκτωσης μήκους 0,40 m. Και στους δύο ορθοστάτες
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το μέρος που εισέρχεται εντός του κοιλοδοκού θα είναι πισσαρισμένο. Επίσης στο κενό που
δημιουργείται ανάμεσα στους ορθοστάτες και τον κοιλοδοκό, αυτό θα στεγανωθεί με ειδικό
ελαστικό υλικό ή σιλικόνη ελαστικών χώρων.
Κάτω από το στέγαστρο υπάρχει πίνακας (πλαίσιο) πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η πληροφορία.
Οι διαστάσεις του πίνακα αυτού είναι 1,15Χ1,00Χ0,022 m, από αντικολλητό (κόντρα πλακέ)
μεγάλης αντοχής, άριστης ποιότητας. Ο πίνακας αυτός στερεώνεται επί των οριζοντίων δοκών
σύνδεσης των ορθοστατών. Επί του αντικολλητού θα τοποθετηθεί μια κατασκευή αποτελούμενη
από δύο επιφάνειες plexi-glass διαστάσεων 1,07Χ0,927Χ0,012 m (1,07Χ0,927Χ0,006 m η κάθε
μία) και στις δύο πλευρές του αντικολλητού. Η μία επιφάνεια plexi-glass θα είναι διαφανής
(εμπρόσθια) και η άλλη λευκή (οπίσθια). Στην εσωτερική πλευρά της διαφανούς επιφάνειας θα
έχουν εκτυπωθεί επ΄ αυτού πληροφοριακό υλικό.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα αντικείμενο εκτυπωμένο επί του plexi-glass. Οι αρμοί μεταξύ
των δύο φύλλων plexi-glass θα σφραγισθούν με διαφανή σιλικόνη ειδική για εξωτερικούς χώρους.
Ολόκληρη αυτή η κατασκευή, θα τοποθετηθεί επί του αντικολλητού με 4 βίδες (βίδα, ροδέλα –
ροδέλα, παξιμάδι) με οπές οι οποίες θα έχουν διανοιγεί τόσο στα δύο φύλλα plexi-glass όσο και στο
αντικολλητό. Κατά την διαδικασία της τοποθέτησης θα τοποθετηθεί σιλικόνη και εντός της οπής
των δύο plexi-glass για την πλήρη στεγανοποίηση.
Όσον αφορά την στέγη του στεγάστρου της πινακίδας, αυτή κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από
πριστή ξυλεία πεύκης εμποτισμένης και αποτελείται από δύο μέρη:
 Το σκελετό υποδοχής της στέγης
 Τη στέγη
Όσον αφορά το σκελετό υποδοχής της στέγης αυτός αποτελείται από:
 Τρεις δοκούς διαστάσεων 0,10Χ0,10Χ0,60 m, 0,10Χ0,10Χ0,60 m και 0,10Χ0,10Χ0,90 m
συνδεδεμένους μεταξύ τους σε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου, δημιουργώντας ένα τρίγωνο σε
κάθε πλευρά της στέγης (δεξιά – αριστερά). Οι δύο τριγωνικές αυτές κατασκευές θα
συνδεθούν μεταξύ τους στις κορυφές των ισοσκελών τριγώνων με μια δοκό διαστάσεων
0,10Χ0,10Χ1,50 m και δύο διαγώνιες τραβέρσες διαστάσεων 0,10Χ0,10Χ1,62 m από τις
οποίες, η μία θα βρίσκεται κάτω ακριβώς από το μπροστινό μέρος της στέγης και η άλλη κάτω
ακριβώς από το πίσω μέρος της στέγης.
 Όσον αφορά τη στέγη, αυτή θα είναι δίριχτη, διατομής ισοσκελούς τριγώνου. Κατασκευάζεται
από αλληλοκαλυπτόμενες σανίδες (με δόντι επικάλυψης) πλήρως διαμορφωμένες τελικού
πλάτους 0,15m, πάχους 0,035 m και μήκους 1,50 m (από καστανιά). Ο συνολικός αριθμός των
σανίδων της στέγης είναι 10 τεμάχια, δηλαδή 5 τεμάχια στο εμπρόσθιο και 5 τεμάχια στο
οπίσθιο μέρος αυτής. Το τελευταίο τεμάχιο στην κορυφή του εμπρόσθιου μέρους της στέγης
έχει πλάτος 0,25 m και όχι 0,15 m όπως όλες οι άλλες, καθότι πρέπει να υπερκαλύπτει την
τελευταία σανίδα της κορυφής του οπίσθιου μέρους κατά 0,10 m, για λόγους στεγανότητας
της στέγης.
Τέλος όλη τη ξυλεία (εκτός του ενός αντικολλητού) που χρησιμοποιείται για την πλήρη κατασκευή
της πινακίδας, προέρχεται από και πριστή ξυλεία πεύκης εμποτισμένης, η οποία θα βαφτεί με μια
στρώση μυκητοκτόνου και με δύο στρώσεις βερνίκι νερού. Οι βίδες, οι γωνιές, τα στριφώνια και
όλα τα σιδερένια υλικά σύνδεσης των ξύλων είναι γαλβανιζέ.
Δείκτες ορίων Κ.Α.Ζ.
Ο κάθε δείκτης ορίων Κ.Α.Ζ. αποτελείται από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων 0,50Χ0,30Χ0,002 m
στερεωμένο σε πάσσαλο από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 1,5 ίντσας (0,04 m) και
συνολικού ύψους 2,20 m. Το φύλλο αλουμινίου, το οποίο είναι αναρτημένο σε ύψος 1,50 m από
του εδάφους, φέρει με εκτύπωση μεταξοτυπίας την ονομασία του Κ.Α.Ζ. που οριοθετεί η πινακίδα.
Το ανώτερο άκρο του σωλήνα κλείνεται με κατάλληλο πλαστικό καπάκι, ώστε να μην εισέρχονται
εντός αυτού νερά και τον διαβρώνουν, και πακτώνεται στο έδαφος με σκυρόδεμα σε βάθος 0,50 m.
Ο στύλος της πινακίδας είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2".
Πινακίδας κατεύθυνσης
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Η πινακίδα κατεύθυνσης αποτελείται από έναν ορθοστάτη διαστάσεων 2,70Χ0,10Χ0,10 m από
ξυλεία πεύκης εμποτισμένης, επεξεργασμένη με μηχάνημα λείανσης και βαμμένη με μια στρώση
μυκητοκτόνου και με δύο στρώσεις βερνίκι νερού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται ένας μεταλλικός
κοιλοδοκός διαστάσεων 0,11Χ0,11Χ0,50 m, και μία μεταλλική ράβδος πάκτωσης του κοιλοδοκού
μήκους 0,45 m. Από τα 2,20 m του ορθοστάτη, τα 0,50m είναι εντός του εδάφους και πιο
συγκεκριμένα εντός μεταλλικού κοιλοδοκού, από τον οποίο τα 0,60 m βρίσκονται εντός του
λάκκου θεμελίωσης και τα 0,20 m στο υπέργειο ύψος. Σε βάθος 0,50 m από την επιφάνεια του
εδάφους ο κοιλοδοκός διατρυπάται εγκάρσια από μεταλλική ράβδο πάκτωσης μήκους 0,45 m. Και
στους δύο ορθοστάτες το μέρος που εισέρχεται εντός του κοιλοδοκού θα είναι πισσαρισμένο.
Επίσης στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στον ορθοστάτη και τον κοιλοδοκό, αυτό θα
στεγανωθεί με ειδικό ελαστικό υλικό ή σιλικόνη ελαστικών χώρων.
Επί του ορθοστάτη τοποθετούνται 3 ξύλινες υποδοχές προσανατολισμού διαστάσεων
0,15Χ0,50X0,02 m η καθεμία σταθεροποιημένες στις πλευρές του ορθοστάτη. Η πληροφορία που
θα φέρουν θα είναι τυπωμένη απευθείας πάνω στο ξύλο. Στην κορυφή του ορθοστάτη θα
τοποθετηθεί μεταλλικό προστατευτικό καπάκι
Τέλος όλα τα ξύλα που χρησιμοποιούνται για την πλήρη κατασκευή της πινακίδας, είναι από
πριστή ξυλεία πεύκης εμποτισμένης βαμμένα με μια στρώση μυκητοκτόνου και με δύο στρώσεις
βερνίκι νερού. Οι βίδες, τα στριφώνια και όλα τα σιδερένια υλικά σύνδεσης των ξύλων είναι
γαλβανιζέ.
Τα γράμματα χαράσσονται με ειδική φρέζα στις ξύλινες υποδοχές προσανατολισμού και στη
συνέχεια χρωματίζονται.
Όσον αφορά στις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων, ισχύουν τα εξής:
Ι. Πινακίδες Υποδοχής
Πινακίδες Υποδοχής στην περιοχή του όρους Οίτη (3)
1η Θέση: Στην αρχή του χωματόδρομου προς τον Εθνικό Δρυμό από το χωριό Καστανιά
Υ1. Περιγραφικά στοιχεία για το όρος Οίτη και χάρτης
2η Θέση: Στην αρχή του χωματόδρομου προς τον Εθνικό Δρυμό από το χωριό Νεοχώρι
Υ2. Περιγραφικά στοιχεία για το όρος Οίτη και χάρτης
3η Θέση: Στην αρχή του χωματόδρομου προς τον Εθνικό Δρυμό από το χωριό Παύλιανη
Υ3. Περιγραφικά στοιχεία για το όρος Οίτη και χάρτης
Πινακίδες Υποδοχής στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (3)
4η
Θέση:
Στην
είσοδο
του
Εθνικού
Δρυμού
από
την
Καστανιά
Υ4. Περιγραφικά στοιχεία για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και χάρτης
5η
Θέση:
Στην
είσοδο
του
Εθνικού
Δρυμού
από
το
Νεοχώρι
Υ5. Περιγραφικά στοιχεία για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και χάρτης
6η
Θέση:
Στην
είσοδο
του
Εθνικού
Δρυμού
από
την
Παύλιανη
Υ6. Περιγραφικά στοιχεία για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και χάρτης
Πινακίδες Υποδοχής στην αρχή δύο βασικών μονοπατιών του όρους Οίτη (2)
7η Θέση: Στην αρχή του μονοπατιού των Τσοπάνηδων κοντά στο Νεοχώρι
Υ7. Περιγραφικά στοιχεία για το μονοπάτι και χάρτης
8η Θέση: Στην αρχή του μονοπατιού του Ηρακλή κοντά στην Παύλιανη
Υ8. Περιγραφικά στοιχεία για το μονοπάτι και χάρτης
ΙΙ. Πινακίδες Ερμηνείας Περιβάλλοντος
Πινακίδες Ερμηνείας εντός του πυρήνα Εθνικού Δρυμού Οίτης (2)
9η Θέση: Στο οροπέδιο Λιβαδιές πλησίον του υπάρχοντος χώρου υπαίθριας αναψυχής.
Ε1. Δραστηριότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού και
γενικά στοιχεία για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων της περιοχής
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10η Θέση: Στην βρύση του Καλόγερου πλησίον του υπάρχοντος χώρου υπαίθριας αναψυχής
Ε2. Δραστηριότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού και
γενικά στοιχεία για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων της περιοχής
Πινακίδα Ερμηνείας εκτός του πυρήνα Εθνικού Δρυμού Οίτης (1)
11η Θέση: Στο οροπέδιο Καταβόθρα πλησίον του ομώνυμου σπηλαιοβάραθρου
Ε3. Γενικά στοιχεία για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων καθώς και τους γεωλογικούς
σχηματισμούς της περιοχής
ΙΙΙ. Δείκτες Ορίων Καταφυγίων Άγριας Ζωής (13)
Οι Δείκτες Ορίων Κ.Α.Ζ. θα τοποθετηθούν στα σημεία διασταύρωσης δασικών δρόμων με τα όρια
των δύο Καταφυγίων Άγριας Ζωής της Οίτης (12η – 24η Θέση), και συγκεκριμένα με τα:
- «Σκασμένη Φραντζή – Δυο Βουνά» (Κ325) εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ.
- «Οίτη – Παύλιανη» (Κ625) οριακά εκτός της περιοχής ευθύνης το Φ.Δ.
ΙV. Πινακίδα Κατεύθυνσης (1)
Η Πινακίδα Κατεύθυνσης προβλέπεται να τοποθετηθεί στο οροπέδιο Λιβαδιές και πλησίον του
υπαίθριου χώρου αναψυχής (25η Θέση), η οποία θα πληροφορεί για τις κατευθύνσεις προς τα χωριά
Καστανιά, Νεοχώρι και Παύλιανη.
Κατά την εκτέλεση του έργου μπορούν να τροποποιηθούν οι θέσεις και ο σχεδιασμός των
πινακίδων, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
<<Πόλη,>> <<Ημ/νία>>
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης
Τ.Κ. 35016
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….
για την προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, με προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι
αναλυτική περιγραφή, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των
όρων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα:
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α) (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης)
 Κατάλογο έργων συναφών με το υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο, συνοδευόμενος προαιρετικά
με αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή επιστημονικού υπεύθυνου για το
χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο, αντίστοιχες συμβάσεις ή/και
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια κ.λπ.)
 Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών, από την οποία
προκύπτει ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

Ο/H Αιτών/-oύσα
(Υπογραφή-Σφραγίδα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
(Εmail):ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
δηλώνω ότι, έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
και ότι:


έλαβα γνώση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,



δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς προμηθειών – υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για οποιοδήποτε λόγο,



μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο
επιμελητήριο,



δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για
κάποιο από τα αναφερόμενα στο αρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.Δ. 118/2007 αδικήματα, ούτε τελώ σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του αρ. 6 του Π.Δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης),



παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Ημερομηνία:

/ /2015
Ο Δηλών

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

