
 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

 

 

Δ/νση: Σ. Τσακάλη21,Λαγκαδάς Λαγκαδάς 18/06/2021 
Τηλ.:23940/24553 Αριθ.Πρωτ.: 877 
FAX: 23940/26160 
Email: foreaskv@otenet.gr 
Πληροφορίες: Τεκίδης Ηλίας 

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία». 

2.  Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 50 «Απευθείας ανάθεση Αντικατάσταση του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016»του Ν 4782/2021. 

3. Την υπ’ αριθμ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6607/04-07-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» (AΔA: Ω6ΜΕ465ΧΙ8-58Β). 

4. Την υπ’ αριθμ. 50454/21-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με 

την οποία εγκρίνεται η ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
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Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 

ειδών και οικοτόπων» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕ 275/1 

με κωδικό πράξης ΣΑΕ 2019ΣΕ27510111 (ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΤΛΡ-ΖΜΦ). 

5. Την υπ’αριθ. 405/11-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα Διαχείρισης 

Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής για το έτος 2021. 

6. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541 απόφαση για την «Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) » (ΦΕΚ 5951/Β/31-12-2020). 

7. Το Ν. 4519/2018 (Α΄ 25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις». 

8. Το Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

9. Την υπ΄ αριθμ. 50545/2004 υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού 

οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης 

(ΦΕΚ1879/Β/20-12-2004).  

10. Την υπ΄αριθμ. 50550/2004 υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού για την 

εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και 

υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (ΦΕΚ1879/Β/20-12-2004).  

11. Την υπ΄ αριθμ. 49707 /21.12.2007 υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού 

λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας − 

Βόλβης (ΦΕΚ 2408/Β/21-12-2007). 

12. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8480/1262 (ΥΟΔΔ 63/13.2.2019) Απόφαση του Υπουργού και 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής. 

13. Την υπ’ αριθ. 155/2021 Απόφαση της 260ης/25-05-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών καθώς και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργων.  

14. Το υπ’ αριθμ. 946/11-7-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006177128).  

15. Την υπ΄ αριθμ. 156/25-5-2021 Απόφαση του ΔΣ του σχετικά με την έγκριση των τευχών 

του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΞΖ146Μ9ΤΘ-Ν36). 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ με  κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και μέχρι του συνολικού ποσού 
των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 16.129,03€, ΦΠΑ: 3.870,97€). 

Η προς υλοποίηση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 

Η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την 
εφαρμογή της διαχείρισης οικοτόπων και ειδών στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» με βάση την με αρ. πρωτ. Οικ ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6607/04-07-2019 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η Πράξη  έχει λάβει κωδικό 
MIS 5032753 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. 2019ΣΕ27510111). 

Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες από την υπογραφή  της. 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο  της υπηρεσίας είναι η παροχή κατευθύνσεων για την προσέλκυση και διαχείριση 
των επισκεπτών στην περιοχή του φαραγγιού της Σκάλας, καθώς και η διατύπωση προτάσεων 
για την ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του και την προώθηση της αναψυχής. 

Η περιγραφή του αντικειμένου και οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 
υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙI. 

Κριτήριο ανάθεσης 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση τιμής. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, 
απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

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, 
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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. 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν: 

- Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην 
Πρόσκληση ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος. 

- Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων: i. Έλαβε γνώση των όρων 
της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. ii. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 της απόφασης – 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ/του Συμβουλίου της 24ης/10/2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθ.3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-6-1997, σ.1) και στην παρ. 1 του άρθ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας/7/2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/7/2003 σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

(γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης/6/2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2022, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

21PROC008786635 2021-06-18

ΑΔΑ: 6ΞΞΥ46Μ9ΤΘ-ΨΞΣ



 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης/10/2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 3009 της 
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 
(Α΄166),Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, 
θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της 
παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για 
το συγκεκριμένοσκοπό. 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθ. 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης /04/2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
τον ν. 4198/2013 (Α΄215).  

iii. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η παραπάνω δήλωση θα γίνεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή, 09/07/2021και ώρα 11.00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών θα 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 12/07/2021 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς Τ.Κ. 572 00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην 
ως άνω Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ' αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη 
μόνο εφόσον η ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του courier 
είναι πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
γίνεται γραπτή ενημέρωση (με email στη διεύθυνση foreaskv@otenet.gr) του Φορέα Διαχείρισης 
για την ημέρα αποστολής της προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό αντίγραφο του 
δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε γίνει γραπτή ενημέρωση του Φ.Δ για την αποστολή 
της προσφοράς, η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή  της από το Φ.Δ γίνει 
πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα υποβληθούν ή 
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παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται 
δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, 
ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση που γίνει ενημέρωση του Φ.Δ μέσω e-mail για αποστολή φακέλου προσφοράς 
μέσω ΕΛΤΑ ή courier, και κριθεί αναγκαία η αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων, 
η ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την νέα ημερομηνία γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

-Η φράση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ»με 
κεφαλαία γράμματα, 

-Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – 
Χαλκιδικής) 

-Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης(877/18-06-2021), 

-Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών(12/07/2021) 

- Τα στοιχεία του αποστολέα -προσφέροντος 

Στον παραπάνω φάκελο εκτός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

- Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει  

(α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο 
προσφέρων θα πραγματοποιήσει την υπηρεσία και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης των 
παραδοτέων.  

(β) Τον Πίνακα Συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συμφωνία της 
προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ), ως εξής: Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί 
υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η 
αντίστοιχη προδιαγραφή ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση ή β) ένα αριθμητικό 
μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν  ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.  

(γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος της ομάδας έργου ξεχωριστά, που θα 
παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει η 
απαιτούμενη ειδικότητα, εξειδίκευση (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό αν απαιτείται) και εμπειρία, 
όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, συνοδευόμενο με αποδεικτικά 
εμπειρίας – συμβάσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απασχόλησης στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο καθώς και τους τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.τ.λ.). Η Αναθέτουσα 
Αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή να προβεί σε 
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επαλήθευση των δηλωμένων στο βιογραφικό σημείωμα δεδομένων. 

Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. 

- Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει το έντυπο του Παραρτήματος ΙV, στο οποίο 
θα περιγράφεται αναλυτικά το ποσό της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί. 

 

Ανάθεση Υπηρεσίας 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Φορέα 
Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής, που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 155/25-05-
2021 Απόφαση της 260ης συνεδρίασης του Δ.Σ του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείριση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, 
εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η 
επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. 

Ο ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί από την Επιτροπή, θα κληθεί να υποβάλει εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προσωρινού αναδόχου σε αυτόν, τα 
ακόλουθα έγγραφα πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης: 

(α) 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 πληρούνται 
αυτές οι απαιτήσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

(β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, που να 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Ο προσφέρων θα πρέπει, 
επιπλέον, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του υπογράφοντος), στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγεται ο προσφέρων.  

(γ) Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.Επίσης, προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών 
κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος, που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσέλθει, εντός πέντε (5) ημερών από 
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την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν, για να υπογράψει σύμβαση με το Φ.Δ, το 
σχέδιο της οποίας θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μαζί με την απόφαση ανάθεσης. Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην οριζόμενη προθεσμία, ο 
Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο 
στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής, Λαγκαδάς, 
Σωκράτη Τσακάλη 21, ΤΚ57200 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, μετά την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε φάσης και εφόσον έχει προηγηθεί η 
καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα χρηματοδότησης, ως εξής: 

 

ΦΑΣΕΙΣ Χρονοδιάγραμμα πληρωμών 
Διάρκεια 

φάσεων  (μήνες) 

ΦΑΣΗ Α΄: Προκαταρκτικές εργασίες. 20% 4 

ΦΑΣΗ Β΄: Εργασίες πεδίου - Ερωτηματολόγια 30% 10 

ΦΑΣΗ Γ΄: Αξιολόγηση οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και προσδιορισμός στόχων 
διατήρησης. 

20% 4 

ΦΑΣΗ Δ: Σχέδιο οικοτουριστικής ανάδειξης 30% 6 

 

Πληροφορίες δίνονται από τον κ. Η. Τεκίδη, στο τηλέφωνο 23940 24553. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

Αντικείμενο της σύμβασης/έργου είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 
στο Φαράγγι της Σκάλας (υφιστάμενες δραστηριότητες και υποδομές), η καταγραφή της 
υφιστάμενης επισκεψιμότητας, καθώς και η εκτίμηση των δυνατοτήτων οικοτουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής. 

Το Φαράγγι της Σκάλας βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας, Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεμπών. Αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιδιαίτερης 
αισθητικής αξίας και σημαίνουσας σπουδαιότητας για τη βιοποικιλότητα. Το τοπίο συνθέτουν 
εντυπωσιακοί σχηματισμοί, μικροί καταρράκτες και λιμνούλες με πλατάνια, ιτιές, φτελιές, 
φράξους και πολλά αναρριχώμενα είδη, όπως ο κισσός, ο λυκίσκος, η αγράμπελη κ.α. Η περιοχή 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, η προσβασιμότητα και η βατότητά της 
είναι ικανοποιητική και σε συνδυασμό με το φυσικό πλούτο που διαθέτει την καθιστούν πόλο 
έλξης, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για επισκέπτες των γύρω περιοχών.  

Σήμερα, το Φαράγγι και η ευρύτερη σε αυτό περιοχή δέχεται έναν αξιόλογο αριθμό επισκεπτών. 
Παρ’ όλα αυτά οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των επισκεπτών, καθώς και για τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται, εντός της περιοχής, είναι ελλιπείς. Επιπρόσθετα, η περιοχή 
στερείται οργανωμένου σχεδιασμού και υποδομών κίνησης, προσανατολισμού, εξυπηρέτησης 
και ενημέρωσης των επισκεπτών. Λόγω της άναρχης ανάπτυξης δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τις υπηρεσίες τουρισμού, αναψυχής και μετακίνησης επισκεπτών ασκούνται 
πιέσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.    

 

Σκοπός και στόχοι της Συμβάσης 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, 
της επισκεψιμότητάς της, η σύνταξη κατευθύνσεων για την προσέλκυση και διαχείριση των 
επισκεπτών στην περιοχή, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
γνωρισμάτων του και την προώθηση της αναψυχής.  

Η ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της περιοχής, ο σχεδιασμός αναψυχικών 
δραστηριοτήτων και η ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών,  χωρίς να υποβαθμίζεται το 
οικοσύστημα, θα συμβάλει στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών που μπορεί να προφέρει η 
περιοχή στην κοινωνία και την τοπική οικονομία, στον τομέα του οικοτουρισμού, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της. Θα 
προωθήσει δηλαδή, την αειφόρο ανάπτυξη διασφαλίζοντας την προστασία των πόρων, την 
κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, την τοπική οικονομία, αλλά και την 
ποιότητα εμπειρίας του επισκέπτη. 
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Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπού και στόχων ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις 
παρακάτω ενέργειες/εργασίες: 
• Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την κίνηση των 

επισκεπτών και την άσκηση των αναψυχικών δραστηριοτήτων στο Φαράγγι της Σκάλας και την 

ευρύτερη περιοχή (χρήση ερωτηματολογίων σχετικά με την προστασία και διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος, των προβλημάτων/πιέσεων της εκάστοτε περιοχής,  καταγραφή των 

στοιχείων και επεξεργασία αυτών).   

• Εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται ή δύναται να ασκηθούν από τις αναψυχικές 

δραστηριότητες. 

• Αποτύπωση των δυνατοτήτων προσέλκυσης επισκεπτών και άσκησης ήπιων δράσεων 

αναψυχής συμβατών με τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικού Πάρκου. 

• Διατύπωση προτάσεων για την προσέλκυση και τη διαχείριση των επισκεπτών  

• Διατύπωση προτάσεων των αναγκαίων έργων, δράσεων ανάδειξης του ιδιαίτερου φυσικού 

πλούτου του Φαραγγιού και ρύθμισης της κίνησης των επισκεπτών.  

Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης 
Χαλκιδικής (ΦΔΚΒΧ): 
• Επισκέψεις πεδίου από το προσωπικό του ΦΔΚΒΧ για αύξηση της γνώσης πάνω στο 

αντικείμενο, σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

• Συγκέντρωση εκθέσεων και επεξεργασία από τον ΦΔΚΒΧ των τελικών δεδομένων και 

αποτελεσμάτων. 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της καταγραφής του αριθμού των επισκεπτών, των 

δυσμενών επιπτώσεων καθώς και των προτάσεων των μέτρων βελτίωσης  από το προσωπικό 

του ΦΔΚΒΧ. 

Οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο περιγράφονται σε τέσσερις (4) 
διακριτές Φάσεις, ως ακολούθως: 

ΦΑΣΗ Α΄: Προκαταρκτικές εργασίες. 

Με σκοπό την αποσαφήνιση των αντικειμένων της μελέτης και τον σχεδιασμό των απαραίτητων 
εργασιών για την πραγματοποίηση του έργου η φάση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής:  
• Αναζήτηση διαθέσιμων δεδομένων, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Εθνικές και Ευρωπαϊκές 

καλές πρακτικές και παραδείγματα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης δασικής 

αναψυχής εντός προστατευόμενων περιοχών), συλλογή στοιχείων για το φυσικό περιβάλλον 

και τις υπάρχουσες υποδομές (προηγούμενες μελέτες από Δασαρχείο, Δήμο κτλ.).  

• Αναγνώριση ενδιαφερόμενων μερών. 
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• Ανάλυση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας για την περιοχή μελέτης. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερωτηματολογίων, που θα απευθύνονται αντίστοιχα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη (κάτοικοι, επισκέπτες, τοπικοί φορείς κτλ.). 

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε άμεση συνεργασία με το προσωπικό του 
ΦΔΚΒΧ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ Α  

Π.1. Έκθεση σχεδιασμού εργασιών και πρότυπα ερωτηματολόγια 
 

ΦΑΣΗ Β΄: Εργασίες πεδίου - Ερωτηματολόγια 

Η Φάση Β αφορά τη συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στα 
ενδιαφερόμενα μέρη και θα περιλαμβάνει: 
• Επίσκεψη/Αυτοψία στην περιοχή μελέτης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων 

οικοτουρισμού και αναψυχής, καθώς και την κίνηση των επισκεπτών στην περιοχή. 

• Αναγνώριση των πιέσεων που ασκούνται από τι εν λόγω δραστηριότητες, αποτύπωση 

ευαίσθητων ή/και υποβαθμισμένων περιοχών (π.χ. περιοχές φωλαιοποίησης). 

Η διενέργεια της συλλογής των δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το προσωπικό του ΦΔΚΒΧ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Β 

Π.2: Ενδιάμεση έκθεση 

Θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καταγραφής του αριθμού των επισκεπτών, των 
δραστηριοτήτων που επιλέγουν, τη χρήση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών στην 
προστατευόμενη και στην ευρύτερη περιοχή και τη διάρκεια της επίσκεψής τους. 

Π.3: Φωτογραφικό υλικό εργασιών πεδίου και υφιστάμενων υποδομών  
 

ΦΑΣΗ Γ: Εκτίμηση επιπτώσεων – πιέσεων αναψυχικών δραστηριοτήτων 

Η Φάση Γ θα περιλαμβάνει: 
• Εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται ή δύναται να ασκηθούν από τις αναψυχικές 

δραστηριότητες. 

• Αποτύπωση ευαίσθητων ή/και υποβαθμισμένων περιοχών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης ως 

προς την κίνηση των επισκεπτών και την άσκηση δραστηριοτήτων (π.χ. περιοχές 

φωλαιοποίησης). 

• Αποτύπωση των δυνατοτήτων προσέλκυσης επισκεπτών και άσκησης ήπιων δράσεων 

αναψυχής συμβατών με τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής. 
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• Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Γ 

Π.4: Ενδιάμεση έκθεση  

Θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καταγραφής των δυσμενών επιπτώσεων από τις 
ανθρωπογενείς πιέσεις. 

 

ΦΑΣΗ Δ: Σχέδιο οικοτουριστικής ανάδειξης 

Η Φάση Δ θα περιλαμβάνει: 
• Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη. Διαδικασίες σχεδιασμού που θα περιλαμβάνουν τη 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες και 

δυνατότητα για ενημέρωση των τοπικών κατοίκων και των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Διατύπωση προτάσεων των αναγκαίων έργων και δράσεων ανάπτυξης και ανάδειξης του 

ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του Φαραγγιού (δημιουργία/βελτίωση υποδομών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών) και ρύθμισης της κίνησης των επισκεπτών. Οι προτάσεις που θα 

διατυπωθούν θα αναγνωρίζουν το είδος και τη θέση των παρεμβάσεων που χρειάζονται. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Δ 

Π.5: Τελική έκθεση.  

Θα περιλαμβάνει την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών, των δυσμενών επιπτώσεων, 
καθώς και των διαχειριστικών μέτρων και αναγκαίων έργων που θα πρέπει να υλοποιηθούν για 
την προστασία, ανάπτυξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής στα πλαίσια της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πίνακας: Παραδοτέα και μορφή (ηλεκτρονική, έντυπη) των επιμέρους Φάσεων της Υπηρεσίας. 

Παραδοτέα Μορφή παραδοτέου 

Φάση Α  Ηλεκτρονική Έντυπη 

Π.1. Έκθεση σχεδιασμού εργασιών και πρότυπα 
ερωτηματολόγια 

*  * 

Φάση Β    

Π.2: Ενδιάμεση έκθεση με τα αποτελέσματα καταγραφής του 
αριθμού των επισκεπτών, της  διαμονή τους στον χώρο και τη 
διάρκεια διαμονής τους  

* * 

Π.3: Φωτογραφικό υλικό εργασιών πεδίου *  

Φάση Γ    
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ΦΑΣΗ Γ: Ενδιάμεση έκθεση με τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης των  επιπτώσεων - πιέσεων  

* * 

Φάση Δ’   

Π.5: Τελική έκθεση   * * 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Συνολική διάρκεια σύμβασης 24μήνες. 

Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερις φάσεις Α, Β , Γ, Δ’  με τα εξής 
παραδοτέα σε κάθε φάση. 

Φάση Α - Παραδοτέο Π1: 4 μήνες μετά την έναρξη του έργου. 

Φάση Β - Παραδοτέο Π2-Π3: 14 μήνες μετά την έναρξη του έργου. 

Φάση Γ - Παραδοτέο Π4: 18 μήνες μετά την έναρξη του έργου. 

Φάση Δ - Παραδοτέο Π5: 24 μήνες μετά την έναρξη του έργου. 

 

ΦΑΣΕΙΣ Χρονοδιάγραμμα πληρωμών 
Διάρκεια 

φάσεων  (μήνες) 

ΦΑΣΗ Α΄: Προκαταρκτικές εργασίες. 20% 4 

ΦΑΣΗ Β΄: Εργασίες πεδίου - Ερωτηματολόγια 30% 10 

ΦΑΣΗ Γ΄: Αξιολόγηση οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και προσδιορισμός στόχων 
διατήρησης. 

20% 4 

ΦΑΣΗ Δ: Σχέδιο οικοτουριστικής ανάδειξης 30% 6 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα - Ομάδα έργου 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ’ 
ελάχιστο από:3 άτομα: 

Ένα (1) άτομο, (επιστημονικά υπεύθυνος) με αποδεδειγμένη κατ’ ελάχιστον 5ετή επιστημονική 
ή/και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικών διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών. Η επιστημονική εμπειρία δύναται να αποδειχθεί με την 
προσκόμιση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της 
σύμβασης, ενώ η επαγγελματική εμπειρία με την προσκόμιση αποδεικτικών εμπειρίας – 
συμβάσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απασχόλησης στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  

Ένα (1) άτομο με αποδεδειγμένη κατ’ ελάχιστον 3ετή επιστημονική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία με αντικείμενο την εκτίμηση κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και την διαχείριση και  προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. 
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Ένα (1) άτομο με αποδεδειγμένη κατ’ ελάχιστον 3ετή επιστημονική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία σε θέματα καταγραφής/διαχείρισης/προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και 
σχεδιασμού/ίδρυσης χώρου δασικής αναψυχής. 

Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει είναι απόφοιτοι τμημάτων γεωτεχνικών, 
περιβαλλοντικών ή πολυτεχνικών σχολών ή άλλων συναφών με το αντικείμενο τμημάτων της 
ημεδαπής ή παρεμφερών τμημάτων της αλλοδαπής. 

Η διάρκεια των προσκομιζόμενων συμβάσεων/βεβαιώσεων συνυπολογιζόμενη με την τυχόν 
επιστημονική εμπειρία αποδεικνύει την συνολική επιστημονική ή/και επαγγελματική εμπειρία 
που απαιτείται στην περίπτωση της παρούσης. 

Όλα τα αποδεικτικά μέσα (επιστημονικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας) που θα 
προσκομιστούν θα πρέπει να αποδεικνύουν για τους ειδικούς επιστήμονες την εκάστοτε 
συνολική εμπειρία, ανάλογα με τη θέση. 

Σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύψει ανάγκη αντικατάστασης 
μέλους της Ομάδας Έργου, ο Ανάδοχος, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
αντικειμένου της Σύμβασης, οφείλει, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Αρχής, να αντικαταστήσει το 
εν λόγω μέλος με άλλο, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον ισοδύναμα προσόντα με εκείνο που 
αντικατέστησε.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Η καταφατική συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης σε όλα τα αναγραφόμενα πεδία, 
αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σε σχέση με την κίνηση των επισκεπτών 
και την άσκηση των αναψυχικών δραστηριοτήτων στο 
Φαράγγι της Σκάλας και την ευρύτερη περιοχή (χρήση 
ερωτηματολογίων σχετικά με την προστασία και 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των 
προβλημάτων/πιέσεων της εκάστοτε περιοχής,  
καταγραφή των στοιχείων και επεξεργασία αυτών). 

ΝΑΙ  

 
Εκτίμηση των πιέσεων που ασκούνται ή δύναται να 
ασκηθούν από τις αναψυχικές δραστηριότητες. 

ΝΑΙ  

 Αποτύπωση των δυνατοτήτων προσέλκυσης 
επισκεπτών και άσκησης ήπιων δράσεων αναψυχής 
συμβατών με τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης 
περιοχής ως Εθνικού Πάρκου.  

ΝΑΙ  

 Διατύπωση προτάσεων για την προσέλκυση και τη 
διαχείριση των επισκεπτών  
 

ΝΑΙ  

 Διατύπωση προτάσεων των αναγκαίων έργων, 
δράσεων ανάδειξης του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου 
του Φαραγγιού και ρύθμισης της κίνησης των 
επισκεπτών 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 

ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 

  

Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής 
Προσφοράς 

  

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ 

  

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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