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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Πληροφ. : Μαρούλης Α., Χαρμπής Γ. 
e-mail : pr@necca.gov.gr
Τηλ.     : 210-8089271, 

  26950-29870
ΠΡΟΣ:   
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία βάσης 
δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
2020ΣΕ27510074».

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Το ν. 4912 ΦΕΚ Α 59/17-03-2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 832) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.   

7. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92)».
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8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού 
του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/4245/205 (ΦΕΚ 859/Β/25.02.2022) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για "Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με 
την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και ενσωμάτωση αυτού στον 
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ .ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α' 92).

10.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119) όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής 
Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

12. Tην υπ’ αριθμ.   πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του 
κ. Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2).

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επιλογή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-29Φ).

14. Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων 
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: 
6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ).

15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9239/207/02-02-2022 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»(ΑΔΑ: 69Ω04653Π8-Η6Τ).

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5110/15-12-2021 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 
Πρoϋπoλoγισμoύ οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 9ΧΛΗ46ΜΑΖΤ-ΣΕΙ).

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1859/10-03-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί 1ης Τροποποίησης 
πρoϋπoλoγισμoύ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 2022 (ΑΔΑ: 9ΗΑΥ46ΜΑΖΤ-9Σ6).

18. Την υπ’ αριθμ. 2843/29-03-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 2ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: 609Τ46ΜΑΖΤ-3ΒΧ).

19. Την με αρ. πρωτ. 4425/15-04-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 3ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΩΧΞΕ46ΜΑΖΤ-Ι68).
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20. Την με αρ. πρωτ. 5657/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 4ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΛ46ΜΑΖΤ-Κ9Ρ).

21. Την με αρ. πρωτ. 7498/23-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 5ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: 6Ξ9Φ46ΜΑΖΤ-Σ2Ε).

22. Την με αριθ. πρωτ. 11340/28-06-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 6ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: ΡΠ3Χ46ΜΑΖΤ-662).

23. Την με αριθ. πρωτ. 18053/05-09-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 7ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΣ46ΜΑΖΤ-617).

24.Την με αρ. πρωτ. 26070/14-11-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 8ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΞΡΒ46ΜΑΖΤ-ΩΦ8).

25.Την με αρ. πρωτ. 29646/13-12-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 9ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΝΜΓ46ΜΑΖΤ-7ΧΤ).

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6040/14.07.2020 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
Ω56Θ46ΜΤΛΡ-ΚΙΦ) όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
4316/20.04.2022 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 9ΥΘ346ΜΤΛΡ-5ΟΛ) με Κωδικό ΟΠΣ 5033250 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020».

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29929/14-12-2022 πρωτογενές αίτημα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011825098). 

28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30185/16-12-2022 εγκεκριμένο αίτημα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011830212).

29. Την με αριθμ. πρωτ. 6961/17-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΛΟ646ΜΑΖΤ-ΖΨ2). 

30. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 275/1 με ενάριθμο 
2020ΣΕ27510074 στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033250.

Ο  Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  Φ υ σ ι κ ο ύ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  Κ λ ι μ α τ ι κ ή ς  Α λ λ α γ ή ς  
( Ο . Φ Υ . Π Ε . Κ . Α . ) ,

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών της δημιουργίας βάσης δεδομένων για την 
αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με 
τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 
ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074».

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/




Λ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα,
Τηλ. 210 8089271, email: info@necca.gov.gr , https://necca.gov.gr/

 [4]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο Πρόσκλησης Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική 
διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών.

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV)

[90711500-9]- Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής 
που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα.

Προϋπολογισμός
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54 €) πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (29.999,99 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

1. Περιγραφή αντικειμένου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών της δημιουργίας μιας 
ανοιχτής πρόσβασης και διαδραστικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων, με οπτικοποίηση της 
πληροφορίας και δυνατότητα καταχώρησης πληροφορίας από πολίτες, για την προστασία και 
διαχείριση των Θαλασσίων Χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της 
Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033250 και κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ27510074 ενταγμένης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54 €) πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών 
(29.999,99 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑ Ε2751 με ενάριθμο 2020ΣΕ27510074 στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5033250.
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Σχετική δέσμευση πίστωσης: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 6961/17-05-2022 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΟ646ΜΑΖΤ-ΖΨ2) και το υπ΄ αρ. πρωτ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 30185/16-
12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011830212) έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
29929/14-12-2022 πρωτογενές αίτημα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 22REQ011825098). 

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του 
Παραρτήματος Ι και ΙΙ.

4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
pr@necca.gov.gr έως τις 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών  
της δημιουργίας βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων 
Χελωνών» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και 
συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

5. Περιεχόμενο προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τον 
πίνακα του Παραρτήματος ΙI της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία. Ειδικότερα, η στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ». 
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γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙV ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς 
στα δύο δεκαδικά ψηφία.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που δε θα είναι μικρότερος των  εξήντα 
(60) ημερολογιακών  ημερών.
 Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζεται.

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και 
η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

6. Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς είναι υποχρεωτική.

7. Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας 
πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. 
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας.

8. Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
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διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 
όπως ισχύει.

9. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος V «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr. 

10. Χρόνος – Τόπος παροχής υπηρεσιών
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες.

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν στην ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (έδρα Ζάκυνθος) του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος 
Χαρμπής, τηλ.: 26950-29870.

12. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, με την 
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και μετά από την έκδοση σχετικής βεβαίωσης 
παραλαβής των παραδοτέων από τον Γενικό Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών 
και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

 κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), 
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επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

13. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Τριάντης

Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV
-Παράρτημα V
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών της δημιουργίας μιας ανοιχτής 
πρόσβασης και διαδραστικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων, με οπτικοποίηση της πληροφορίας και 
δυνατότητα καταχώρησης πληροφορίας από πολίτες, για την προστασία και διαχείριση των Θαλασσίων 
Χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Στόχος 
Στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής πρόσβασης και διαδραστικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων, με 
οπτικοποίηση της πληροφορίας και δυνατότητα καταχώρησης πληροφορίας από πολίτες, για την προστασία 
και διαχείριση των θαλασσίων χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Τεκμηρίωση δράσεων
Το Ιόνιο πέλαγος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές στην Μεσόγειο για τις θαλάσσιες χελώνες 
καθώς φιλοξενεί κρίσιμα πεδία αναπαραγωγής, τροφοληψίας και μετανάστευσης που υπόκεινται σε 
σημαντικές απειλές και πιέσεις. Η δημιουργία και διαχείριση εξειδικευμένης διαδραστικής Βάσης Δεδομένων 
θα αποτελέσει ένα διαχειριστικό εργαλείο για την Μονάδα Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου 
και των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) των Ιονίων Νήσων Ε.Θ.Π.Ζ., καθώς και δυνητικά για άλλες Μονάδες 
Διαχείρισης που εμπλέκονται με την προστασία και διαχείριση της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα. H Βάση 
Δεδομένων θα συγκεντρώνει και αναδεικνύει δεδομένα σχετικά με τη θνησιμότητα και τους εκβρασμούς των 
θαλασσίων χελωνών στο Ιόνιο Πέλαγος, με δυνατότητα χωρικής επέκτασης και εισαγωγής/απεικόνισης 
δεδομένων για όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας.  Απώτερος σκοπός είναι η ανάλυση-αξιολόγηση 
δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση του είδους στην Ελλάδα, άλλα και την ανταλλαγή δεδομένων σε 
Μεσογειακό επίπεδο μέσω των υφισταμένων προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου 
Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (MedPAN). Η δημιουργία και χρήση της συγκεκριμένης 
Βάσης Δεδομένων είναι σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου 4519/2018 και συγκεκριμένα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 4.  Αναλυτικότερα, η Βάση Δεδομένων θα αποτελέσει διαχειριστικό εργαλείο για 
κάθε εμπλεκόμενο με τη Διαχείριση των ΠΠ, το οποίο (α) θα συγκεντρώνει τις βασικές πληροφορίες που 
προκύπτουν από την Επιστημονική Παρακολούθηση (π.χ. αριθμός φωλιών), (β) θα συγκεντρώνει και 
αποτυπώνει γεωχωρικά τις υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τη θνησιμότητα και τους εκβρασμούς 
θαλασσίων χελωνών, (γ) θα επιτρέπει την παρακολούθηση των κύριων πιέσεων που δέχονται οι ΠΠ της 
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων  και (δ) 
θα υποστηρίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων και το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων στην εκάστοτε ΠΠ. Η 
Βάση Δεδομένων θα είναι διαδραστική και θα χρησιμοποιεί Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων 
Περιοχών Ιονίων Νήσων να καταχωρεί, να προβάλει, να ταξινομεί, να ομαδοποιεί και να παρουσιάζει σε 
ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης τα δεδομένα σε δυναμικούς χάρτες. Τα παραγόμενα προϊόντα της Βάσης 
Δεδομένων (π.χ. χάρτες) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού  ενώ θα μπορούν να συνεπικουρούν στην λήψη αποφάσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς.
  Η βάση δεδομένων θα φιλοξενηθεί σε διακομιστή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, 
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Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, καθώς διαθέτει την απαραίτητη υποδομή υλικού (π.χ. 
κεντρικοί υπολογιστές, δίκτυο, ιστοσελίδα) για τη δημιουργία και διαχείριση της Βάσης Δεδομένων.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Η Βάση Δεδομένων θα αποτελείται από δυο συνδεόμενα ψηφιακά εργαλεία:  
α) μια γεωχωρική βάση δεδομένων η οποία θα τροφοδοτηθεί από εξειδικευμένη πληροφορία και δεδομένα 
που αφορούν την θαλάσσια χελώνα και θα συλλέξει/ αξιολογήσει ο ανάδοχος και 
β) μια ψηφιακή πλατφόρμα για εισαγωγή και συγκέντρωση πληροφορίας από πολίτες και ενδιαφερομένους 
(citizen – science) κατόπιν σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης των εγγραφών από τους πολίτες που θα προτείνει 
ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Η γεωχωρική βάση δεδομένων:
(α) θα συγκεντρώνει σε ένα κεντρικό σημείο πληροφορίες για τις περιπτώσεις θνησιμότητας και εκβρασμών 
θαλασσίων χελωνών,
(β) θα αξιοποιεί και οπτικοποιεί υφιστάμενες πληροφορίες και ψηφιακά υπόβαθρα για πιέσεις και απειλές, 
(γ) θα βοηθάει στην παρακολούθηση των πιέσεων που δέχεται το είδος, 
(δ) θα βοηθάει, με την συστηματική ανάλυσή των συγκεντρωμένων πληροφοριών, στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων και στον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων, 
ε) θα παρέχει με απλοποιημένο τρόπο οπτικοποίηση της πληροφορίας για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αλλά και των ληπτών αποφάσεων. 

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου 
και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων να καταχωρεί  να προβάλει να ταξινομεί, να ομαδοποιεί και να 
παρουσιάζει τα δεδομένα σε διαδραστικό χάρτη ελεύθερης πρόσβασης, εκσυγχρονίζοντας έτσι τις διαδικασίες 
ελέγχου, παρακολούθησης, καταγραφής και σύνθεσης δεδομένων εκβρασμών. Η οπτικοποίηση της 
πληροφορίας θα περιλαμβάνει επίσης συγκεντρωτικά γραφήματα και στατιστικές παραμέτρους των 
δεδομένων τα οποία θα παράγονται και απεικονίζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε διακριτή επιφάνεια 
του ψηφιακού εργαλείου. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα εισαγωγής και απεικόνισης δεδομένων από χρήστες, θα εξυπηρετεί στόχους επιστήμης 
των πολιτών (citizenscience) παρέχοντας την δυνατότητα  οι πολίτες να μπορούν να εισάγουν με εύκολο τρόπο 
στοιχεία για εκβρασμούς και να τα γνωστοποιούν στους διαχειριστές. Η πλατφόρμα θα προσφέρει γεωχωρική  
πληροφορία  για εύκολο προσδιορισμό  του σημείου εντοπισμού των εκβρασμένων ζώων και πεδία με χρήσιμη 
πληροφορία (π.χ. κατάσταση ζώου, μορφομετρικά στοιχεία των ζώων), ενώ θα επιτρέπει την εισαγωγή 
σχετικού φωτογραφικού υλικού. Ο διαχειριστής θα μπορεί να συγκεντρώνει την σχετική πληροφορία να την 
αξιολογεί και στη συνέχεια να την ενσωματώνει, αν κρίνεται σχετική και αξιόπιστη, στην γεωχωρική   βάση 
δεδομένων με διακριτικό χαρακτηρισμό της πηγής. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
• Αξιολόγηση λειτουργικών απαιτήσεων του ψηφιακού εργαλείου 
• Δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων
• Συλλογή, αξιολόγηση και καταχώρηση δεδομένων εκβρασμένων θαλάσσιων ειδών για το Ιόνιο Πέλαγος 
• Συλλογή βιολογικής πληροφορίας για τις θαλάσσιες χελώνες σχετικά με κρίσιμες πληθυσμιακές 
παραμέτρους και καταχώρηση στη βάση δεδομένων 
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• Συλλογή και καταχώρηση ψηφιακών δεδομένων ανθρωπογενών πιέσεων για το Ιόνιο Πέλαγος σχετικές με 
τις θαλάσσιες χελώνες 
• Απεικόνιση των χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών της σχεσιακής βάσης δεδομένων σε κατάλληλο 
λογισμικό (Δημιουργία Γεωβάσης)
• Προβολή επιλεγμένων πληροφοριών από την σχεσιακή βάση δεδομένων και γραφική απεικόνισή τους στον 
ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής 
• Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας με γεωχωρική διάσταση για την συλλογή δεδομένων από πολίτες
• Εγχειρίδιο χρήσης για την επανάληψη της διαδικασίας και εκπαίδευση του τελικού χρήστη.

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σε δύο (2) διακριτές φάσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα ως εξής:
 
ΦΑΣΗ Α’- ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ [Από την υπογραφή της Σύμβασης έως τρεις (3) μήνες]
Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και εκτιμήσει τις μεθόδους ανάπτυξης της βάσης- παρουσίασης/ 
αναζήτησης/ ταξινόμησης των δεδομένων και θα αξιολογήσει την ευελιξία  και αρτιότητα του λειτουργικού 
συστήματος. Επίσης, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη σύνθεση και συλλογή δεδομένων από ένα σύνολο πηγών 
και θα σχεδιάσει την πλατφόρμα που θα αφορά στην συνεισφορά των πολιτών (Citizen science) σε 
πληροφορίες εκβρασμού θαλάσσιων χελωνών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α’ ΦΑΣΗΣ:
 Τεχνική έκθεση με την συλλογή των λειτουργικών απαιτήσεων του ψηφιακού εργαλείου καθώς και με 

συνοπτική περιγραφή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν.

ΦΑΣΗ Β’- ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ [Από την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης έως πέντε (5) μήνες]
Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου το οποίο θα 
αποτελείται από συστηματοποιημένη σχεσιακή βάση μετα-δεδομένων, μια πρότυπη γεωβάση και πλατφόρμα 
για εισαγωγή δεδομένων πολίτες το οποίο θα διευκολυνθεί τη συγκέντρωση και ομαδοποίησή μετα-
δεδομένων τα οποία μετά από ανασκόπηση και σύνθεση και με την κατάλληλη επεξεργασία δύναται να 
εμπλουτίσουν τη γεωβάση εκβρασμών. Επομένως κατά την τελευταία φάση του έργου, ο Ανάδοχος θα 
ολοκληρώσει την δημιουργία της ψηφιακής βάσης η οποία θα προβληθεί στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας 
Αρχής. Θα παραχθεί εγχειρίδιο χρήσης για το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τον χειρισμό της 
βάσης δεδομένων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Β’ ΦΑΣΗΣ:
 Δημιουργία εφαρμογής (διεπαφής χρήστη) σε κατάλληλο λογισμικό  γεωχωρικής πληροφορίας, για την 

διαχείριση και οπτικοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων και τη σύνδεσή τους με τις πληροφορίες της 
σχεσιακής βάσης δεδομένων με συνδεόμενη πλατφόρμα γεωχωρικής διάστασης για εισαγωγή καταγράφων 
από πολίτες. 

 Δημιουργία εγχειρίδιου χρήσης για την επανάληψη της διαδικασίας και εκπαίδευση του τελικού χρήστη.
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Τρόπος Πληρωμής:
 Το 40% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων 

της Α’ ΦΑΣΗΣ. 
 Το υπόλοιπο 60% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των 

παραδοτέων της Β’ ΦΑΣΗΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – Φύλλα Συμμόρφωσης

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Απαίτηση Απάντηση

Να διαθέτει ομάδα έργου η οποία να αποτελείτε κατά ελάχιστο από 
τους κάτωθι ειδικούς επιστήμονες:

1. Ένα (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία συντονισμού σε 
τουλάχιστον 5 έργα σχετικά με την προστασία και διαχείριση 
θαλάσσιων χελωνών και τουλάχιστον 2 έργων ανάπτυξης 
βάσεων δεδομένων σε προστατευόμενες περιοχές (να 
κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά όπως συμβάσεις ή βεβαιώσεις 
κλπ).

2. Ένα (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στην χαρτογραφία και 
την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών για γεωγραφική ανάλυση. 
Ο ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να έχει επαγγελματική 
εμπειρία σε έργα διαχείρισης παράκτιας ζώνης και έργα 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων σε προστατευόμενες περιοχές 
(να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά όπως συμβάσεις ή 
βεβαιώσεις κλπ).

ΝΑΙ

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2022

ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. ………..……………………… πρόσκληση για 
την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για την 
αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Χελωνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510074».

Επωνυμία Εταιρείας:

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2022

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                            

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συνολική Αξία πλέον 

ΦΠΑ(€)
Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%

Δημιουργία βάσης δεδομένων για 
την αποτελεσματική διαχείριση 
των Θαλάσσιων Χελωνών.

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ (ολογράφως)

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του 
Ν.4250/2014)

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού 
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ

2. Λοιπά δικαιολογητικά
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 
κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
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.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.».
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