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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

         Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν για τον 

εντοπιςμό και τθν καταγραφι των περιοχϊν που αναπτφςςονται ι μποροφν να 

αναπτυχκοφν περιπατθτικζσ διαδρομζσ (πολιτιςμοφ -αναψυχισ- περιβάλλοντοσ), 

και θ προβολι τουσ ςε κεματικοφσ χάρτεσ με ςκοπό τθν τουριςτικι τόνωςθ τθσ 

περιοχισ και τθν ανάπτυξθ εναλλακτικοφ - κεματικοφ τουριςμοφ που ςτοχεφει ςτον 

εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Βόλβθσ. 

        Ωσ περιπατθτικόσ τουριςμόσ, λοιπόν, ορίηεται θ πραγματοποίθςθ τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθ διενζργεια πεηοπορικϊν εκδρομϊν διαμζςου 

περιοχϊν αξιόλογθσ αιςκθτικισ, περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ αξίασ. Πιο 

αναλυτικά οι επιςκζπτεσ που κζλουν να βιϊςουν και αυτό το είδοσ τουριςμοφ, 

πραγματοποιοφν πεηοπορικζσ διαδρομζσ μζςα ςτο φυςικό περιβάλλον με ςκοπό να 

απολαφςουν τον πλοφτο και τα αξιοκζατα τθσ φφςθσ και να «ανακαλφψουν» ότι 

βρίςκεται κρυμμζνο εκεί, π.χ. κάποιο ξωκλιςι, ι μοναςτιρι, λικόκτιςτεσ βρφςεσ και 

πθγζσ, πζτρινα γεφφρια, ερείπια αρχαίων ι και νεότερων οικιςμϊν, πφργουσ και 

πολλά άλλα, μακαίνοντασ για τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του τόπου και του 

οικοςυςτιματοσ, ταυτόχρονα πάντα με τθν ςωματικι τουσ εξάςκθςθ. 

Παράλλθλα, αρκετζσ από τισ πεηοπορικζσ διαδρομζσ μποροφν να καλφπτουν και τισ 

ανάγκεσ τθσ ορειβατικισ ποδθλαςίασ, που ολοζνα κερδίηει ζδαφοσ ωσ υπαίκρια 

δραςτθριότθτα. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Tο αντικείμενο τθσ εργαςίασ είναι o εντοπιςμόσ και θ καταγραφι μονοπατιϊν 

φυςικϊν και πολιτιςτικϊν διαδρομϊν και θ δθμιουργία ψθφιακϊν χαρτϊν  για ζνα 

δίκτυο διαδρομϊν ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται: 

o οι περιπατθτικζσ διαδρομζσ (αρχι, τζλοσ διαδρομισ και ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ) 

o το κφριο οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ (εκνικό, επαρχιακό, δαςικό) 





o οι οριοκετθμζνοι οικιςμοί, 

o οι χϊροι πολιτιςμικοφ, αρχαιολογικοφ, φυςικοφ και ιςτορικοφ 

ενδιαφζροντοσ, 

o θ γεωμορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφουσ, 

o το υδρογραφικό δίκτυο τθσ περιοχισ, 

o τα τοπωνφμια τθσ περιοχισ κ.α. 

Θα υπάρχουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τθν κάκε περιπατθτικι διαδρομι 
(μονοπάτι) όπωσ είναι, το μικοσ τθσ διαδρομισ, ο χρόνοσ προςπζλαςθσ, οι κζςεισ 
ξεκοφραςθσ, τα ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ κ.λπ. κακϊσ και πλθροφορίεσ 
ιςτορικοφ, αρχαιολογικοφ, πολιτιςμικοφ και φυςικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν 
ευρφτερθ περιοχι του δικτφου μονοπατιϊν όπου υπάρχουν ςτον Διμο Βόλβθσ. 
Οι περιπατθτικζσ διαδρομζσ αφοροφν τθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου και 
ειδικότερα μποροφν να περιλαμβάνουν: 
1.  ζξι (6) μονοπάτια που ξεκινοφν από τον Άνω ταυρό προσ Παλιόχωρα, Προφιτθ 
Ηλία και κορυφι ουγλιάνθ, τα οποία ζχουν ςθμανκεί κατάλλθλα και γίνονται 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ από τον Φυςιολατρικό Ορειβατικό φλλογο ταυροφ. 
2.  ζνα (1) μονοπάτι από διαςταφρωςθ ταυροφ προσ ςτενά τθσ Ρεντίνασ, και μια (1) 
διαδρομι προσ το εκκλθςάκι του Αγ. Γεωργίου ςτθν Αςπροβάλτα τα οποία δεν 
ζχουν ςιμανςθ ακόμθ οφτε και κάποια άλλθ προετοιμαςία. 

Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ ςπηπεζίαρ πεπιλαμβάνει ηιρ ακόλοςθερ επγαζίερ: 

i. Διαβούλεςζη με απμόδιοςρ Φοπείρ, ιδιώηερ και ζςλλόγοςρ (οπειβαηικούρ , 

πεπιπαηηηικούρ),  ηη Δαζική Υπηπεζία και ηο Φοπέα Διασείπιζηρ. 

ii. Την ζςλλογή πληποθοπιών για ηην ιζηοπική, ηην πεπιβαλλονηική, ηην 

γευγπαθική, ηην κοινυνική και ηην πολιηιζμική θςζιογνυμία ηηρ πεπιοσήρ. 

iii. Τη ζςλλογή, τηθιοποίηζη και σαπηογπάθηζη όλυν ηυν γευγπαθικών 

δεδομένυν (Φάπηερ ΓΥΣ 1:5000, κ.α.) 

iv. Τη μεηαηποπή ηυν ζςλλεσθένηυν αναλογικών σαπηών ζε τηθιακή μοπθή 

(Δημιοςπγία Χηθιακού Υποβάθπος) μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ αποηύπυζηρ 

(τηθιοποίηζη) αςηών. 

v. Τη σαπηογπάθηζη ηυν ςθιζηάμενυν πεπιπαηηηικών διαδπομών (μονοπαηιών) 

με σπήζη θοπηηήρ ζςζκεςήρ GPS. 

vi. Τη δημιοςπγία θεμαηικών σαπηών για ηην ηοςπιζηική ανάδειξη και 

αξιοποίηζη ηυν πεπιπαηηηικών διαδπομών (μονοπαηιών).  

vii. Τη διεπεύνηζη ηηρ δςναηόηηηαρ ενζυμάηυζηρ και πποβολήρ ηος ανυηέπυ 

τηθιακού σαπηογπαθικού ςποβάθπος ηυν μονοπαηιών ζηη δυπεάν και 

εςπέυρ διαδεδομένη διαδικηςακή ςπηπεζία Google Earth. 

viii. Πποηάζειρ για ηην αξιοποίηζη και ηην αναβάθμιζή ηυν μονοπαηιών, με ήπιερ 

παπεμβάζειρ (ζήμανζηρ, ανατςσήρ) για ηην ένηαξη ηοςρ ζε ππόγπαμμα 

σπημαηοδόηηζηρ.  

 
 
 
 





3.  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Σα αποτελζςματα τθσ Τπθρεςίασ κα είναι: 

Επεξθγθματικι Ζκκεςθ ι οποία κα ςυνοδεφεται από : 

1) Μια ψθφιακι βάςθ δεδομζνων ςε περιβάλλον GIS τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

2) Ζντυπο υλικό - Χάρτεσ (ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα) 

2α) Γενικό εποπτικό χάρτθ ςε κλίμακα 1:25.000 που κα περιλαμβάνει τισ 

κοινότθτεσ Άνω ταυροφ, Αςπροβάλτασ, Βραςνϊν, Μικρισ Βόλβθσ, Ρεντίνασ, 

ταυροφ και τεφανινϊν. 

2β) Χάρτεσ για κάκε διαδρομι ι ομάδα διαδρομϊν. 

2γ) Ειδικό Χάρτθ για τον Αγϊνα Ορεινοφ τρεξίματοσ ταυροφ "ουγλιάνι 

Trail" που γίνεται ςτον Διμο Βόλβθσ τα τελευταία 2 χρόνια. 

3) Χάρτεσ ςε μζγεκοσ κατάλλθλο για δθμιουργία διαφθμιςτικοφ υλικοφ και 
προτάςεισ για φυλλάδιο μεγζκουσ Α4 με τισ διαδρομζσ του Διμου Βόλβθσ. 

 

        Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτο ποςό των 11.997,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, το οποίο κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ 
πόρουσ και  κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.15.6117.0005 του οικονομικοφ ζτουσ 2019 (CPV 
98390000-3).  
         Η υπθρεςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018, Ν.4412/2016 
και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010.  
         Προςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 25 ςε ςυνδυαςμό με το 
άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 που αςχολοφνται με 
παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλθ τθν ποςότθτα 
των υπθρεςιϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του 
Ν. 4412/2016). 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 παρ. 4 & 5 του Ν.4412/2016, και όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 του Ν. 4497/2017)  και να προςκομίςει τα 
αντίςτοιχα αποδεικτικά μζςα μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν. 4412/2016 
(απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, φορολογικι ενθμερότθτα και αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα) κακϊσ και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα τθσ εταιρίασ. Η ςφμβαςθ 
καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και  υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 
            Η παροχι τθσ υπθρεςίασ κα αρχίςει με τθν υπογραφι τθ ςφμβαςθσ και κα 
ζχει διάρκεια δφο μθνϊν. 
            Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται για τθν εκτζλεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ τα άρκρα 
200-205 του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα για τισ υπθρεςίεσ ιςχφουν και τα άρκρα 
216-220 του Ν. 4412/2016. 
            Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνει με 100% εξόφλθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 200 του 
Ν.4412/2016 με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι τιμολογίου 
από τον ανάδοχο και ςε εξιντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του  και κα 
ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ υπθρεςιϊν τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ του Διμου. 





           Παρακρατείται 8% για φόρο ειςοδιματοσ. Επίςθσ παρακρατείται 0,06 % υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (άρκρο 375 παράγραφοσ 7 του N.4412/2016 ) 
και 0,06 % υπζρ ΑΕΠΠ (ΚΤΑ 1191/14.03.2017) επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμόςιων υμβάςεων (άρκρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016),  κακϊσ και 3,6% επί των κρατιςεων αυτϊν υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ 
ςφμφωνα με το ΦΕΚ 3335/Βϋ/11-12-2014. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Διμο. 
            Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 129 του 
Ν.4412/2016. 
  
 
 

                            Ελζγχκθκε  
Η  Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ   

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
 

 
                        Αναςταςία Παςςά 

     ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ                                                           

ταυρόσ, 6/12/2018 
Σςντάσθηκε  

για το Τμήμα Ππομηθειών  
 
 

 Κούπτη  Εςτςσία 
ΠΕ Διοικητικού 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





               

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 
 
 
 

Τπηπεζίερ καηαγπαθήρ και 
αξιοποίηζηρ πολιηιζηικών και 

πεπιβαλλονηικών διαδπομών ζηο 
Γήμο Βόλβηρ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ψθφιακι βάςθ 
δεδομζνων ςε 
περιβάλλον GIS τθσ 
περιοχισ μελζτθσ 

Τπθρεςία 1 5.000,00€ 5.000,00€ 

Χαρτογραφικό υλικό 
(ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2 τθσ 
παροφςθσ μελζτθσ) 

Τπθρεςία 1 2.675,00€ 2.675,00€ 

Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ Τπθρεςία 1 2.000,00€ 2.000,00€ 

ΤΝΟΛΟ 9.675,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.322,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.997,00€ 
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Ππορ Γήμο Βόλβηρ   
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Επωνςμία Επισ/σηρ : ………………………………… 
Τηλ.  επικοινωνίαρ : …………………………….. Φαξ : ……………………….. 
ΑΦΜ ………………………  ΔΟΥ……………………………. 
 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ψθφιακι βάςθ 
δεδομζνων ςε 
περιβάλλον GIS τθσ 
περιοχισ μελζτθσ 

Τπθρεςία 1   

Χαρτογραφικό υλικό 
(ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2 τθσ 
παροφςθσ μελζτθσ) 

Τπθρεςία 1   

Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ Τπθρεςία 1   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
Με τθν υποβολι τθσ παροφςασ δθλϊνω πωσ τα προσ προμικεια υλικά 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, είναι ςφμφωνα 
τα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα  και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και διακζτουν τισ ανάλογεσ 
πιςτοποιιςεισ. 
 
. 
 
 

 

ΣΑΤΡΟ : ………/………./ 2018 

 

             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

  
 

 ΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

      
 




