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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Λεωφ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8089 271 
e-mail: info@necca.gov.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« υπηρεσίες εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση & προστασία των πληθυσμών του 

απειλούμενου ενδημικού είδους της Μεσογείου Pinna nobilis εντός των ΕΖΔ GR1220002 & GR1270010»
(Προεκτιμώμενη αξία: 60.183,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 483     /09/01/2023
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 178526

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Διεύθυνση: Λεωγ. Μεσογείων 207, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 25
Τηλέφωνο: 210 8089271
Ιστοσελίδα: https://necca.gov.gr/ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των παρακάτω  υπηρεσιών :

Η πίνα (Pinna nobilis) ‒ θαλάσσιο ασπόνδυλο σε ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης (U1) ‒ είναι ένα από τα 
απειλούμενα ενδημικά είδη της Μεσογείου και τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας σύμφωνα με 
την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/EEC, Annex IV), το Πρωτόκολλο για τις Προστατευόμενες Περιοχές 
και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Annex II), καθώς και την 
Εθνική Νομοθεσία των περισσοτέρων Μεσογειακών χωρών. Επιπλέον, μετά από έκτακτη επαναξιολόγηση 
του καθεστώτος προστασίας του από την IUCN το 2019 κρίθηκε Κρισίμως Απειλούμενο (CR). Παρά την 
προστασία, οι πληθυσμοί της πίνας έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως 
αποτέλεσμα της απώλειας σημαντικών ενδιαιτημάτων της, της παράνομης αλιείας και διακίνησής της, ως 
παρεμπίπτον είδος της Επαγγελματικής Αλιείας, αλλά την τελευταία πενταετία κυρίως λόγω ενός διαρκούς 
επεισοδίου μαζικής θανάτωσης που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2016 από τη Δυτική Μεσόγειο, με 
ποσοστά θνησιμότητας που αγγίζουν το 100% στις προσβεβλημένες περιοχές. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 
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ότι η μαζική θνησιμότητα οφείλεται σε ένα παράσιτο (Haplosporidium pinnae) το οποίο ενεργοποιεί μια 
φλεγμονώδη αντίδραση στις πίνες που οδηγεί τελικά στη θανάτωσή τους. Το παράσιτο έχει καταγραφεί 
στις Ελληνικές Θάλασσες προκαλώντας πολύ μεγάλη θνησιμότητα των πληθυσμών πίνας στο Αιγαίο κι έχει 
οδηγήσει στην τοπική εξαφάνιση του είδους σε πολλές περιοχές και τη θανάτωση >95% των υπαρχόντων 
πληθυσμών. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση των 
πληθυσμών & αποτύπωση των οικοτόπων εξάπλωσης του είδους Pinna nobilis εντός των ΕΖΔ GR1220002 
& GR1270010» που προηγήθηκε:
• η κατάρρευση των πληθυσμών της πίνας Pinna nobilis εντός των ΕΖΔ GR1220002 “ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-
ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ” και GR1270010 “ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΟΡΜΟΣ 
ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ” περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες λήψης διαχειριστικών μέτρων για την 
αποτελεσματική διατήρηση του είδους. 
• Οι προτεραιότητες της διαχείρισης σε αυτή την φάση και με δεδομένη την παρούσα κατάσταση θα 
πρέπει να αποσκοπούν πρωτίστως στην αποκατάσταση των πληθυσμών του είδους με δράσεις 
συνεχόμενης περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προσπαθειών δημιουργίας πυρήνων νέων 
πληθυσμών μέσω μεταφυτεύσεων και δευτερευόντως στην προστασία των ενδιαιτημάτων του (λιβάδια 
φανερόγαμων και δη ποσειδωνίας).
Σκοπός της υπηρεσίας είναι 
1. Η Συστηματική παρακολούθηση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές του δικτύου Natura 
2000 του Θερμαϊκού κόλπου για την ανεύρεση ζωντανών ατόμων πίννας,
2. Η δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Επιστήμης των Πολιτών (CS)-Ενημέρωση 
χρηστών (μυδοκαλλιεργητών & αλιέων για την εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων) για τη διαρκή λήψη 
πληροφορίας για εύρεση ζωντανών ατόμων πίννας,
3. Η εγκατάσταση ειδικών συλλεκτών πελαγικών προνυμφών της πίνας σε επιλεγμένα σημεία στις 
περιοχές μελέτης όπου είτε καταγράφονται υγιείς πληθυσμοί της Πίνας είτε είναι πιθανό με τα θαλάσσια 
ρεύματα να υπάρξει εγκατάσταση προνυμφών,
4. Η μεταφορά υγιών ατόμων πίνας σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα των περιοχών μελέτης (π.χ. 
εκβολικές περιοχές) όπου λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα 
χρονικά διαστήματα του έτους – ακραίες αλατότητες) μειώνεται πολύ η πιθανότητα εξάπλωσης του 
παρασίτου Haplosporidium pinnae.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : [90711500-9]-Περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (48.535,20 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη 
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 60.183,65).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  (9) εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙΙ ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο της παρούσας διακήρυξης. 

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως  Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου» με ενάριθμο ΣΑΕ2020ΣΕ27510002 και κωδικό MIS 
5033615 η οποία έχει ενταχθεί στο  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ ΣΑΕ2020ΣΕ27510002)  
και  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (σε τρείς φάσεις) με την υποβολή των 
παραδοτέων.
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Συγκεκριμένα η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως::
α. 30% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της Α’ φάσης .
β. 40% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της Β’ φάσης. 
γ. 30% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της Γ’ φάσης, η οποία θα αποτελεί και την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων του έργου.

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: 

 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://necca.gov.gr) στη διαδρομή: Νέα ► 

Ανακοινώσεις

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την  
27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. 
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού είναι η 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 10:30.
Όλες οι επικοινωνίες κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, καθώς και τα αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr).
Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089 271, e-mail: 
info@necca.gov.gr., όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από 8:30-14:30.

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

Κωνσταντίνος Τριάντης

http://www.promitheus.gov.gr/
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