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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: οικ.174800/16-12-2011 της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 340184 

 

Αναθέτουσα Αρχή  :
  
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
 

Είδος Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
 

 

: Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. για την 
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 3) του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013» 
 

∆ιάρκεια   :
  

5 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
 

Προϋπολογισµός   :
  
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 59.593,50 ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α., πλέον 13.706,50 € Φ.Π.Α., συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 73.300,00 
ευρώ. 
  

Χρηµατοδότηση  :
  
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013, ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9  «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας», από τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε κωδικό Π∆Ε: 2011ΣΕ07580039 

Ηµεροµηνία Αποστολής 
∆ηµοσίευσης Περίληψης  
προκήρυξης   

 
:
  

 
14/05/2015 
 
 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Υποβολής Προσφορών  

:
  

03/06/2015, ώρα 13:00  
 

Τόπος Υποβολής 
προσφορών 

:
  
Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
  

Παραλαβή Τεύχους 
Προκήρυξης  

:
  
Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
Και από το δικτυακό τόπο www.nmp-zak.org    

Πληροφορίες  :
  
Με επιστολή στη διεύθυνση : 
Ελευθερίου Βενιζέλου 1,  Ζάκυνθος – 291 00 
τηλ:26950-29870, fax: 26950-23499, Email: info@nmp-zak.org     

Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 1  
Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.  : 26950 29870 
Fax. : 26950 23499 
Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής 
 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α.∆.Α.:  __________________________ 
 

Ζάκυνθος,  08/05/2015 
Αρ. Πρωτ.: 910 

Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την 

«Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.»                                    
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) αυτού όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 3 και του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 

204/Α΄/2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012) και 

της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

7. Τις διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013). 

8. To άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

(Υ.Α. 5475/ΦΕΚ 325 Β'/11-2-2004).    

11. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 870/ΦΕΚ 

65 Β'/21-1-2005). 

12. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του 

Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).   

13. Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

14. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».   

15. Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
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µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    

16. Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 

έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία. 

17. Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 

εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την έγκριση 

υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων 

δηµοπράτησης. 

18. Το µε αρ. πρωτ. 133/27-01-2015 αίτηµα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., περί 

τροποποίησης του προϋπολογισµού την σχετικής δράσης/ενέργειας και το υπ’ αρ. πρωτ. 

1398/20-02-2015 απαντητικό έγγραφο της ΕΥ∆/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

19. Την υπ’ αρ. 30/2015 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 

την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.   

20. Την υπ’ αρ. 20Β/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 

σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών 

Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει 

Πρόχειρο  διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά για την «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 3) της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Η πράξη εντάσσεται 
στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 
 
Η υπόψη υπηρεσία θα έχει διάρκεια 5 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Η προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη είναι πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία 
ευρώ και πενήντα λεπτά (59.593,50 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ 
και πενήντα λεπτά (13.706,50 €) Φ.Π.Α., συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. εβδοµήντα τρεις χιλιάδες και 
τριακόσια ευρώ (73.300,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε κωδικό Π∆Ε: 2011ΣΕ07580039. 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 03/06/2015, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος –Τ.Κ. 
291 00.  

Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2



 

                                  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος                 Τηλ. 2695029870  Fax. 2695023499 
 

Website: www.nmp-zak.org                   e-mail: info@nmp-zak.org  
 

4

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση:  

1.  Σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες την 14/05/2015. 

2. Στα Επιµελητήρια (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) την 14/05/2015. 
 

Oι αναλυτικοί όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης (προκήρυξη) θα βρίσκονται αναρτηµένοι µέχρι και την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: 

www.nmp-zak.org, στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz 

και στα γραφεία του.  

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής ζητούνται και παρέχονται 
εγγράφως από την Υπηρεσία µας. 

 

                                                                      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 
                                                                 Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 
                                                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
                                                                Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 
                                                                Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,  
                                                                           Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .......................................................................... 6 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................................................................... 6 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 
O Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
για την «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του υποέργου 1 (άξονας 3) της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 
 

Σκοπός του Ευρωπαϊκoύ Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  είναι η προώθηση της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών 
και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα συνεργία µε τις παρεµβάσεις των άλλων διαρθρωτικών ταµείων. 
 

Το αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι η σχεδίαση και παραγωγή 
οπτικοακουστικού ενηµερωτικού υλικού για τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, το οποίο θα παρουσιάζεται στα Κέντρα Ενηµέρωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης, σε 
παρουσιάσεις προς το κοινό που θα γίνονται και σε τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές παρουσιάσεις. 
 
Ειδικότερα, θα παραχθεί το παρακάτω υλικό: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
CPV 

1 
Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

1+1 

92200000-3 2 Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 1 

3 Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 1 

4 Αναπαραγωγή DVD 800 
 

 

Στην ανωτέρω υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
προσφορές που υποβάλλονται µεµονωµένα για µέρος/δράση της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.  
 

1.2 Προϋπολογισµός 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ∆ιαγωνισµού για την «Σχεδίαση και Παραγωγή 

Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», 
ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα 
λεπτών (59.593,50 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα 
λεπτών (13.706,50 €) Φ.Π.Α., συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. εβδοµήντα τριών χιλιάδων και τριακοσίων  
ευρώ (73.300,00 €) και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της 
υπηρεσίας συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους. 
 
Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός 
µε ΦΠΑ 

Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

58.017,50 € 71.361,52 
Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 

Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 

Αναπαραγωγή DVD 1.576,00 1.938,48 

ΣΥΝΟΛΟ 59.593,50 73.300,00 

 

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ο οποίος 
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο σύµβαση για την «Σχεδίαση 
και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», για την υλοποίηση της πράξης 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.:  
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00  
Και από το δικτυακό τόπο  www.nmp-zak.org (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης µέχρι και την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 03/06/2015, ώρα 13:00)  
Τηλέφωνο: 26950/29870 
Fax: 26950/23499 
Πληροφορίες: κος Γεώργιος Χαρµπής 
 

1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού 

 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από: 

• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. 

• Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου». 
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• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) αυτού όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 3 και του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 

204/Α΄/2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012) 

και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012). 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

• Τις διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013). 

• To άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 
870/ΦΕΚ 65 Β'/21-1-2005). 

 

• Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης 
του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).   

 
• Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

 

• Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:« ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».   

• Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ» µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
 

• Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 
έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία. 

• Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 

την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την 
έγκριση υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων 
δηµοπράτησης. 

• Το µε αρ. πρωτ. 133/27-01-2015 αίτηµα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., περί 

τροποποίησης του προϋπολογισµού την σχετικής δράσης/ενέργειας και το υπ’ αρ. πρωτ. 

1398/20-02-2015 απαντητικό έγγραφο της ΕΥ∆/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   
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• Την υπ’ αρ. 30/2015 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που 

αφορά την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.   

• Την υπ’ αρ. 20Β/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 

την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων 

∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

 

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 03/06/2015, και ώρα 13:00 µ.µ.  στα Γραφεία 
του Φορέα ∆ιαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης (Τετάρτη 
03/06/2015, και ώρα 13:00 µ.µ.) , δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την  Τετάρτη 03/06/2015 και ώρα 13:00 µ.µ.. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

«Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης 
καθώς και κάθε άλλη συναφής µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Το αρµόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το όπως ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007, συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ.  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσιών και θα υπογράψει την απαιτούµενη 
σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
α. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα 
πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους 
µέλους του Ε.Ο.Χ.  Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ.  
 
β. Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις :  
  

- Να διαθέτουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο 
προκηρυσσόµενο αντικείµενο, που αφορά την σχεδίαση και παραγωγή τηλεοπτικού και 
ραδιοφωνικού υλικού και να ασχολούνται τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) 
χρόνια µε το συγκεκριµένο αντικείµενο στους τοµείς παραγωγής τηλεοπτικού υλικού και 
κινουµένων σχεδίων περιβαλλοντικού περιεχοµένου µε έµφαση στο παράκτιο και 
θαλάσσιο περιβάλλον και ραδιοφωνικού υλικού. 
  

Η εµπειρία δύναται να αποδειχθεί µε την προσκόµιση συµβάσεων συναφών έργων που έχουν 
υπογράψει οι υποψήφιοι µε αναθέτουσες αρχές (η/οι συµβάση/συµβάσεις πρέπει να συνοδεύονται 
και µε βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αναθετουσών αρχών καθώς και δείγµα του παραδοτέου) 
που αφορούν έργα παραγωγής οπτικοακουστικού (κινηµατογραφικού, κινουµένων σχεδίων) υλικού 
(DVD) µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο µε έµφαση στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, µε 
σκοπό την προβολή των περιβαλλοντικών και λοιπών δεδοµένων της περιοχής µε κατάλληλο 
τρόπο για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευµένο τηλεοπτικό συνεργείο µε 
αποδεδειγµένη εµπειρία στη δηµιουργία ντοκιµαντέρ φύσης µε έµφαση στο παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον, αντίστοιχων τηλεοπτικών σποτ και δηµιουργίας κινουµένων σχεδίων, που θα 
αποτελείται κατ’ ελάχιστο από Υπεύθυνο Παραγωγής και εξειδικευµένο σε υποβρύχιες και 
παράκτιες λήψεις προσωπικό, Σκηνοθέτη, Μοντέρ, Σχεδιαστή ήχου, Υπεύθυνο Animation 
Επιστηµονικό υπεύθυνο και οι οποίοι θα αναφέρονται στην οµάδα του έργου ονοµαστικά. 
Επιπλέον, στην οµάδα του αναδόχου θα πρέπει να περιλαµβάνονται και να αναφέρονται 
ονοµαστικά άτοµα, που στο σύνολό τους να έχουν γνώσεις σε θέµατα περιβάλλοντος µε έµφαση 
στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, συγγραφής κειµένων-σεναρίων, φωτογραφίας, ηχοληψίας, 
µεταπαραγωγής-ειδικών εφέ (post production), µεταφραστές, µουσικής επένδυσης τηλεοπτικών 
βίντεο, δηµιουργίας κινουµένων σχεδίων, γραφιστικής,  κλπ. ∆είγµατα εκφωνήσεων θα πρέπει να 
κατατεθούν στο Φορέα ∆ιαχείρισης από τρεις (3) τουλάχιστον σπίκερ από τους οποίους ο Φορέας 
∆ιαχείρισης θα διαλέξει ποιος ή ποιοι θα συµµετέχουν στην εκφώνηση. 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) ως 
στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες (ενδεικτικό portfolio), καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές 
ικανότητες (τίτλοι σπουδών, δηµοσιεύσεις κλπ). 
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Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, 
δηλαδή: 

 
Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 

 
Η ανωτέρω εµπειρία και τα προσόντα των ατόµων της Οµάδας έργου που προαναφέρονται (Άρθρο 
3) είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, επιπρόσθετα, τον 
κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό (π.χ. βιντεοκάµερες, φωτογραφικές µηχανές, υποβρύχιες θήκες, 
εξοπλισµό κατάδυσης) για τις λήψεις περιβάλλοντος µε έµφαση στο παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον.είναι η ελάχιστη που απαιτείται. 
 
 
γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω 
ενότητας α της παρούσας παραγράφου.  

- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το  ειδικό µέρος της υπηρεσίας που θα αναλάβει. 

- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας 
παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

 
Οι ενώσεις προσώπων/κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήµα ή 
άλλη Νοµική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα 
του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο, 
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής. 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου (3.1). 
2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
3. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
4. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 
απαριθµούνται κατωτέρω: 

          α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26

ης
 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10

ης 
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 

4.    Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους.   

5.     Όσοι  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του 
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία 
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.   

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς 
και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 
διακήρυξης  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 
 
 
 
3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι 1.191,87 ευρώ. 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, η 
µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από τον 
διαγωνισµό: 
 
1. Πίνακα Οµάδας Έργου µε βιογραφικά σηµειώµατα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3.1.β της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, που θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18/Α/2013)), στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και τους 
όρους του σχεδίου – σύµβασης  και ότι έλαβαν γνώση του αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε 
το Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ της 
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παρούσας. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης 
στην οποία συµµετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι, µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής  της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες :  

α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 
εδάφιο α (αρ. 1) του Π∆ 118/07 αδικήµατα. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Π∆ 118/07  
υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) 
σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου  οι νόµιµοι  εκπρόσωποί  του. 

 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  
 
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  ή  κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

 
β.  ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του 

άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους.   Όσοι  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην 
περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή 
ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε 
κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  

 
γ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους. 

 
δ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

 
ε. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.  118/07 κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης 
των προσφορών. 

 
στ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007. 

      - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. 

  
ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της 

οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως 
και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

 
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

 
 
4. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο  διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
5. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για 
Ο.Ε. και  Ε.Ε.).  
 
6. Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Α.Ε., τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν 
προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 
 
7. Στοιχεία Συµµετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες  
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:  
 
1.   Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό µέρος του Έργου, το 
οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της 
Προσφοράς, 

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. 

2.  Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

i. στην Ένωση/Κοινοπραξία 
ii. στο ∆ιαγωνισµό 

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος                 Τηλ. 2695029870  Fax. 2695023499 
 

Website: www.nmp-zak.org                   e-mail: info@nmp-zak.org  
 

15

Ένορκη ∆ήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 

αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του υποψηφίου, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την συµπλήρωση δικαιολογητικών που παρουσιάζουν ελλείψεις και 
οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν εγγράφως τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 

γ. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε τίτλο ‘‘Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.’’» - 
«Αριθµός πρωτ. Προκήρυξης: 910/08-05-2015» 

δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό 
τηλεοµοιοτυπίας). 

 

Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
διαφορετικούς φακέλους : 

 

α. Φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα πρέπει να περιέχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

 

β. Φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης σύµφωνα και µε τα 
κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 9. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης και δεν 
διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα. 

Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί το τµήµα της υπηρεσίας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να 
υλοποιήσει µε υπεργολάβους, µε αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.  

 

Ειδικότερα, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης του έργου σε 
σχέση µε τη σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας Έργου, η κατανοµή ρόλων µεταξύ των µελών της, 
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η συσχέτιση της υλοποίησης των παραδοτέων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, καθώς και το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και παράδοσής τους. 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

α. Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου  

β. Οργάνωση - ∆ιοίκηση του έργου 

Α. Η Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου " περιέχει αναλυτική περιγραφή του 

τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  

 Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: 

• στη µεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειµένου του έργου που αναφέρονται 
στο Άρθρο 5 της παρούσης. 

• στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεγούν (είδος και πηγή). 

• στα ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που 

προτείνεται να αντιµετωπισθούν, για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. 

• τα βασικά σηµεία της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί, τον τεχνικό  εξοπλισµό και 

τις υποδοµές που θα χρησιµοποιήσει το προσωπικό που θα ασχοληθεί, τις διαδικασίες 
και τα µέσα όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια του εµπλεκόµενου προσωπικού και 

τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων. 

• εξειδίκευση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των επιµέρους φάσεων του έργου. 

Β. Η Ενότητα Οργάνωση - ∆ιοίκηση του έργου περιλαµβάνει: 

• Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας έργου που θα εµπλακούν 

στο έργο. 

• αναλυτική αναφορά στον προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης κάθε µέλους της Οµάδας 

Έργου σε συνάρτηση µε τα καθήκοντα που αναλαµβάνει. 

• Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Υποψήφιος Ανάδοχος: 

Στέλεχος Θέση στην Οµάδα Καθήκοντα 
Προβλεπόµενος χρόνος 
απασχόλησης στο έργο 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2



 

                                  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος                 Τηλ. 2695029870  Fax. 2695023499 
 

Website: www.nmp-zak.org                   e-mail: info@nmp-zak.org  
 

17

 

 

 

 

Όπου: 

- Στη στήλη "Στέλεχος" συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός προτεινόµενου στελέχους 

της οµάδας έργου. 

- Στη στήλη "Θέση στην Οµάδα" συµπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 

- Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της 

οµάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του θέµατος. 

 

Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη. 

 
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα 
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθώς και το 
προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να 
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:   

  

          Π ί ν α κ α ς    Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς    Π ρ ο σ φ ο ρ άς 

   ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** 

ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Με 
ΦΠΑ) 

 
 

      

      

      

      

      

      

 ΣΥΝΟΛΑ     

** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5. 

 
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα 
οικονοµικά στοιχεία. 
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Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. 

Οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος µικρότερο του 75% του µέσου όρου του 
συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θεωρείται ως ασυνήθιστα χαµηλή. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, πριν απορρίψει τέτοια Προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από 
τον Υποψήφιο να παράσχει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας, διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 
Προσφοράς που κρίνει σκόπιµες κατά το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και θα ελέγξει, σε συνεννόηση 
µε τον Υποψήφιο, τη σύνθεση της Προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις 
(επαλήθευση Προσφοράς). Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
συνεπάγεται αποκλεισµό του Υποψηφίου από τη διαδικασία. 

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή εισηγείται µε 
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆ 60/2007. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της 
ηµέρας του διαγωνισµού. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο µέχρι την 
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

Το προκηρυσσόµενο έργο αφορά την Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του 

Ε.Θ.Π.Ζ.,  στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1, για τις ανάγκες της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-

2013». 

Το ανωτέρω προορίζεται για την αποτελεσµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού που 

επισκέπτεται την προστατευόµενη περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ., όπου η επισκεψιµότητα ανέχεται σε 
700.000 χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Η προστασία της σηµαντικής περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. 

εξαρτάται  τόσο από την φύλαξη, παρακολούθηση και επιστηµονική έρευνα, όσο και από την  
πληρέστερη ενηµέρωση των ατόµων που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή.  

Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί  για την ευρύτερη διάδοση του έργου του Φορέα και των υπηρεσιών 
που παρέχει, διαµέσου εκστρατειών ενηµέρωσης για τηλεόραση, ραδιόφωνο και µέσα δικτύωσης 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Αντικείµενο του έργου 

Το περιεχόµενο του έργου αποτελεί η παραγωγή: 

 

1. Μιας ταινίας (ντοκιµαντέρ) και  ενός τηλεοπτικού µηνύµατος  σε πολύ υψηλή ανάλυση 
(ΗD) 

• Η ταινία (ντοκιµαντέρ) θα είναι στις εξής τέσσερις γλώσσες: 1. Ελληνικά: εκφώνηση και 
δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 2. Αγγλικά,  
Ιταλικά, Γαλλικά: υπότιτλοι.  

Το ντοκιµαντέρ θα προβάλλεται στις αίθουσες προβολών των Κέντρων Πληροφόρησης (Κ.Π.) 
του Ε.Θ.Π.Ζ., έτσι ώστε να παρουσιάζονται στον επισκέπτη των Κ.Π. τα γενικά χαρακτηριστικά 
της προστατευόµενης περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. Οι επισκέπτες, κάθε ηλικίας θα έχουν τη 
δυνατότητα µίας πρώτης ενηµέρωσης και εισαγωγής στα φυσικά παράκτια και θαλάσσια 
οικοσυστήµατα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και των ιδιαίτερων στοιχείων του 
περιβάλλοντος, στην σηµασία της προστασίας τους καθώς και στα ιστορικά- πολιτιστικά 
στοιχεία της περιοχής. Παράλληλα, θα χρησιµοποιείται στις εκστρατείες ενηµέρωσης του 
Φορέα ∆ιαχείρισης στα τηλεοπτικά κανάλια, σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Internet, 
Facebook), σε καράβια και αεροπλάνα, καθώς και σε Εκθέσεις/ Συνέδρια όπου καλείται να 
συµµετάσχει o Φορέας ∆ιαχείρισης. 

Αναλυτικότερα οι σκοποί της ανάθεσης είναι: 

- Η ορθολογική, αποδοτική και εύληπτη από τον θεατή παρουσίαση της βιοποικιλότητας σε 

όλο το  χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. και των ιδιαίτερων – µοναδικών στοιχείων αυτού, καθώς και της 

αρµονικής συνύπαρξης µε τον ανθρώπινο παράγοντα και των βασικών δραστηριοτήτων 

του σε αυτήν. 

- Η ενηµέρωση των επισκεπτών για το ιστορικό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

περιοχή και τα σηµάδια που αυτός άφησε π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, τοπία, κλπ. 
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- Η έγκυρη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η προβολή και προώθηση 

της διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. 

- Η ευρύτερη διάδοση του έργου του Φορέα ∆ιαχείρισης και των υπηρεσιών που παρέχει.  

Κύριο αντικείµενο του παραγόµενου τηλεοπτικού υλικού είναι η προβολή των στοιχείων 
ενδιαφέροντος (τοπίο, παράκτιοι και θαλάσσιοι οικότοποι-βιότοποι, θαλάσσια και χερσαία 

παράκτια χλωρίδα και πανίδα, ιστορία, παράδοση, πολιτισµός, ιστορικοί, αρχαιολογικοί χώροι, 
δραστηριότητες κλπ.) που υπάρχουν στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου µε κατάλληλο 

τρόπο, ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον του κοινού που θα παρακολουθεί το υλικό.  

 

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

¬ Αναφορά στο καθεστώς προστασίας (Εθνική και ∆ιεθνής Νοµοθεσία) της περιοχής 
δικαιοδοσίας του Ε.ΘΠ.Ζ. (θαλάσσια και χερσαία παράκτια ζώνη του κόλπου Λαγανά 

Ζακύνθου και περιφερειακή ζώνη, νησιά Στροφάδια), την χερσαία παράκτια και θαλάσσια 

βιοποικιλότητα δηλαδή την χλωρίδα, βλάστηση και πανίδα της περιοχής δικαιοδοσίας του 

Ε.ΘΠ.Ζ.  (θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, 

Ιχθυοπανίδα και Μεγαβενθικές Βιοκοινότητες, Θαλάσσια Θηλαστικά µε έµφαση στα 

δελφίνια, Ορνιθοπανίδα – Μαυροπετρίτης, Αρτέµης, κ.λ.π., Χερσαία και υδρόβια ερπετά - 

νεροχελώνες, κ.λ.π., Θαλάσσιους και Παράκτιους Οικοτόπους - λιβάδια ποσειδωνίας, 
ύφαλους, κοραλλιγενείς σχηµατισµούς, υποθαλάσσια σπήλαια, αµµοσύρσεις, εκβολικές 
περιοχές, αµµοθινικά συστήµατα και εκτάσεις, κ.λ.π.) µε έµφαση στις παραλίες ωοτοκίας 
της θαλάσσιας χελώνας (Γέρακας, ∆άφνη, Σεκάνια, Καλαµάκι, Μαραθωνήσι), την λίµνη 

Κεριού, και τους γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής του Γέρακα.  

¬ Τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες εντός του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως π.χ. τον οικοτουρισµό, 

τον τουρισµό και τις δραστηριότητες αναψυχής, την αλιεία, την γεωργία καθώς και στοιχεία 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Παναγία Σκοπιώτισσα, Μονή Στροφάδων κ.λπ.) της 
περιοχής δικαιοδοσίας του Ε.ΘΠ.Ζ. και της περιφερειακής του ζώνης. 

¬ Τις δράσεις του Φ∆ που σχετίζονται µε τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής του 

Ε.Θ.Π.Ζ., αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης του κοινού, (π.χ. επόπτευση, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση), περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring, εκδηλώσεις, 
εθελοντισµός, έρευνα, συνεργασία µε διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς Ιδιωτικούς και 
∆ηµόσιους Φορείς, κ.λ.π.. 

 

Η παραγόµενη ταινία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών µε µουσική επένδυση 

απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα και εκφώνηση που θα δηµιουργεί θετική εντύπωση 
και διάθεση στον θεατή. Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου δίνεται στιν ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου της ταινίας (ντοκιµαντέρ) 

Θεµατική 
Ενότητα Περιγραφή 

Χρόνος 
(sec) 

Εισαγωγή 

Τίτλοι έναρξης  10 

1.  Γενικό πλαίσιο της αναγκαιότητας Προστασίας της Βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων µέσω  της βιώσιµης ανάπτυξης των κοινωνίων 

2. Ο ρόλος των Π.Π. ως διαχειριστικό εργαλείο  προστασίας της Βιοποικιλότητας και 120 
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Βιώσιµης Ανάπτυξης 

3. Ο ρόλος των Θ.Π.Π. στη προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστηµάτων (σε Παγκόσµιο, Μεσογειακό, Εθνικό και Περιφερειακό – Ιόνιο 
Πέλαγος/Ζάκυνθος επίπεδο) 

Ενότητα 1 Θαλάσσια Χελώνα: βιολογία, ηθολογία, οδύσσεια της καρέτα, πιέσεις- απειλές 240 

Ενότητα 2 Φώκια: βιολογία-ηθολογία, θαλάσσια θηλαστικά 180 

Ενότητα 3  Θαλάσσιοι και παράκτιοι οικότοποι, θαλάσσια προστατευόµενα είδη 180 

Ενότητα 4 Ορνιθοπανίδα: µεταναστευτική ορνιθοπανίδα-Στροφάδια, Αρτέµης, Μαυροπετρίτης 120 

Ενότητα 5 
Χερσαίο περιβάλλον: τοπία, δάση, γεωλογικοί σχηµατισµοί, λίµνη Κεριού, 
προστατευόµενα είδη χλωρίδας: ορχιδέες - τοπικά ενδηµικά, έντοµα, νυχτερίδες, 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά 120 

Ενότητα 6 
Οικονοµικές δραστηριότητες (αγροτική, τουριστική),  τρόπος επηρεασµού των 
οικοτόπων και των ειδών (πιέσεις - απειλές), δράσεις προστασίας- ενηµέρωσης- 
Βιώσιµης Ανάπτυξης της περιοχής από τον Φ.∆.  210 

Ενότητα 7 Τίτλοι τέλους 20 

Συνολικός χρόνος ταινίας (20 λεπτά) 1200 

Χρόνος θαλάσσιας- υποθαλάσσιας περιοχής (10 λεπτά) 600 

Χρόνος παρουσίασης των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών της περιοχής (14 λεπτά) 840 

Χρόνος παρουσίασης δραστηριοτήτων Ε.Θ.Π.Ζ. (3,5 λεπτά) 210 

 

Το προτεινόµενο σενάριο και οι λήψεις (επίγειες, υποθαλάσσιες και από αέρος), θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τα γεγονότα µέσα στον ετήσιο κύκλο (ακολουθώντας τις εποχές του έτους). Τα 

πλάνα που θα απεικονίζουν τα γεγονότα µέσα στον ετήσιο κύκλο, σε περίπτωση αδυναµίας λόγω 

εποχής, θα πρέπει να καλυφθούν µε εικόνες προερχόµενες από αρχείο του οποίου τα πνευµατικά 

δικαιώµατα θα έχουν αποκτηθεί από τον ανάδοχο ή είναι ελεύθερα.  

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από το 
Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ., σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης.  

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του ντοκιµαντέρ και σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει στην αναθέτουσα 
αρχή, την υπό διαµόρφωση πρόταση του ντοκιµαντέρ  προκειµένου σε συνεργασία µε τον 
ανάδοχο να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

 

 

• Η παραγωγή ενός (1) SPOT (τηλεοπτικού µηνύµατος) διάρκειας τουλάχιστον 30 
δευτερολέπτων αντίστοιχα, µε υλικό (πλάνα–αποσπάσµατα) της προαναφερόµενης 
παραγωγής και των κινουµένων σχεδίων εφόσον το καταδείξει το σενάριο, το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί  από τον Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. σε εκθέσεις, συναντήσεις, συνέδρια σε εκστρατείες 
ενηµέρωσης κλπ. 

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από το 
Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ., σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης.  

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του SPOT (τηλεοπτικού µηνύµατος) και σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει στην 
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αναθέτουσα αρχή τις υπό διαµόρφωση προτάσεις, προκειµένου σε συνεργασία µε τον 
ανάδοχο να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις (ντοκιµαντέρ και τηλεοπτικού µηνύµατος ) η αφήγηση θα είναι στα 
ελληνικά, και θα πρέπει να υπάρχει στη ψηφιακή µορφή του (DVD, κάρτα µνήµης κ.λπ.), η 
δυνατότητα επιλογής της γλώσσας µεταγλώττισης µε υπότιτλους  (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά) και 
επιλογή για υπότιτλους στα ελληνικά για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς), βάσει των ακόλουθων 
ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της ταινίας που θα πρέπει να καλύψουν τα 
παραγόµενα οπτικοακουστικά υλικά περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ταινίας (ντοκιµαντέρ): ελάχιστο τα 20 λεπτά - Απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα 
(Για το σύνολο του υλικού (µουσική επένδυση, τηλεοπτικά πλάνα κ.λπ.) θα γίνει πλήρης εκχώρηση 
πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή). 

Εκφώνηση/ Αφήγηση: Ελληνική 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί, Ιταλικά και Γαλλικά κατόπιν επιλογής, καθώς και Ελληνικοί για χρήση από 
ΑΜΕΑ(κωφούς). 

Φορµάτ: 16/9 υψηλή ανάλυση (ΗD) ή 2:1 πολύ υψηλή ανάλυση 4Κ. Το υλικό θα αποθηκευθεί και 
θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή σε σκληρούς δίσκους ή κάρτες µνήµης υψηλής απόδοσης. Το 
υλικό θα µετατραπεί και παραδοθεί και σε κατάλληλη ψηφιακή µορφή για χρήση του στα κοινωνικά 
µέσα δικτύωσης (internet, face book κ.α.) και σε τηλεόραση. 

Ανάλυση: 25p 1920X1080 progressive ή πολύ υψηλή ανάλυση 4Κ 

Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου.  

Μουσική Επένδυση: Ναι  

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του SPOT (τηλεοπτικό µήνυµα) που θα πρέπει να 
καλύψουν τα παραγόµενα οπτικοακουστικά υλικά περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ταινίας (ντοκιµαντέρ): ελάχιστο τα 20 λεπτά - Απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα 
(Για το σύνολο του υλικού (µουσική επένδυση, τηλεοπτικά πλάνα κ.λπ.) θα γίνει πλήρης εκχώρηση 
πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή). 

Εκφώνηση/ Αφήγηση: Ελληνική 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί, Ιταλικά και Γαλλικά κατόπιν επιλογής, καθώς και Ελληνικοί για χρήση από 
ΑΜΕΑ(κωφούς). 

Φορµάτ: 16/9 υψηλή ανάλυση (ΗD). Το υλικό θα αποθηκευθεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή 
µορφή σε σκληρούς δίσκους ή κάρτες µνήµης υψηλής απόδοσης. Το υλικό θα µετατραπεί και 
παραδοθεί και σε κατάλληλη ψηφιακή µορφή για χρήση του στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης 
(internet, face book κ.α.) και σε τηλεόραση. 

Ανάλυση: 25p 1920X1080 progressive 

Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου.  

Μουσική Επένδυση: Ναι 

Για το σύνολο του παραγόµενου υλικού (µουσική επένδυση, τηλεοπτικά πλάνα κ.λπ.) θα 
γίνει πλήρης εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 
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2. Κινούµενα Σχέδια σε πολύ υψηλή ανάλυση (ΗD) 

Τα κινούµενα σχέδια θα είναι στις εξής τέσσερις γλώσσες: 1. Ελληνικά: εκφώνηση και δυνατότητα 
επιλογής ελληνικών υποτίτλων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 2. Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά: 
υπότιτλοι.  

Τα κινούµενα σχέδια θα προβάλλονται στις αίθουσες προβολών των Κέντρων Πληροφόρησης του 
Ε.Θ.Π.Ζ., έτσι ώστε να παρουσιάζονται στον επισκέπτη τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Ε.Θ.Π.Ζ. Οι επισκέπτες, κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα µίας πρώτης ενηµέρωσης και 
εισαγωγής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και των ιδιαίτερων στοιχείων του περιβάλλοντος, 
στην σηµασία της προστασίας τους. Παράλληλα, θα χρησιµοποιείται στις εκστρατείες ενηµέρωσης 
του Φορέα ∆ιαχείρισης στα τηλεοπτικά κανάλια, σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Internet, 
Facebook), σε πλοία και αεροπλάνα, καθώς και σε Εκθέσεις/ Συνέδρια όπου καλείται ο Φορέας 
∆ιαχείρισης να συµµετάσχει. 

Αναλυτικότερα οι σκοποί της ανάθεσης είναι: 

• Η ορθολογική, αποδοτική και εύληπτη από τον θεατή παρουσίαση της βιοποικιλότητας στο 
χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. και των ιδιαίτερων – µοναδικών στοιχείων αυτού. 

• Η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση µαθητών Α/βάθµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης,  για τα 
κύρια είδη της προστατευόµενης  περιοχής της Ζακύνθου, έχοντας όµως υπόψη την γενική 
συνεισφορά των προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό, και διεθνές επίπεδο (π.χ. 
Μεσόγειος)  

Κύριο αντικείµενο του παραγόµενου τηλεοπτικού υλικού είναι η προβολή των στοιχείων 
ενδιαφέροντος (o βιολογικός κύκλος της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, οι απειλές και η 
ιδιαίτερη σηµασία του Ε.Θ.Π.Ζ. στην προστασία της, ο βιότοπος και ο βιολογικός κύκλος της 
µεσογειακής φώκιας, η θαλάσσια χλωρίδα και οι παράκτιοι- θαλάσσιοι οικότοποι, η τροφική 
αλυσίδα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που υπάρχουν στο Ε.Θ.Π.Ζ. και που επηρεάζουν τα κύρια 
είδη προστασίας και τον βιότοπο τους) µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του ευρύτερου κοινού. 

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

¬ Το βιολογικό κύκλο  της Caretta caretta και της Monachus monachus,  τα λιβάδια 

ποσειδωνίας και τους υπόλοιπους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους, τα νησιά 

Στροφάδια, τον αρτέµη και τον Μαυροπετρίτη.  

¬ Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα είδη χλωρίδας / πανίδας και οι οικότοποι. 

¬ Τα µέτρα προστασίας των ειδών. 

Η παραγόµενη ταινία κινουµένων σχεδίων θα είναι διάρκειας ≥15 λεπτών µε µουσική επένδυση 

απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα και εκφώνηση που θα δηµιουργεί θετική εντύπωση και 
διάθεση στον θεατή. Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου των κινουµένων σχεδίων 

Θεµατική Ενότητα Περιγραφή Χρόνος 

(sec) 

Α τµήµα 

Τίτλοι 10 

Προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές-Οδύσσεια 
καρέττας -µετανάστευση 90 

Θαλάσσια χελώνα: ζευγάρωµα- ωοτοκία - εκκόλαψη- 270 
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µέτρα προστασίας-µετανάστευση 

∆ιάρκεια Α τµήµατος (6,2 λεπτά) 370 

 

Β τµήµα 

Τίτλοι 10 

Προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές-Οδύσσεια 
καρέττας  60 

Θαλάσσια χελώνα: ζευγάρωµα- ωοτοκία - εκκόλαψη 210 

Παρουσίαση θαλάσσιου οικοσυστήµατος (π.χ. Φώκια, 
Ποσειδώνια, αλιεύµατα, άλλα θηλαστικά) 150 

Μέτρα προστασίας 80 

Τίτλοι τέλους 20 

∆ιάρκεια Β τµήµατος (8,8 λεπτά) 530 

Συνολική ∆ιάρκεια Κινουµένων (15 λεπτά) 900 

Το προτεινόµενο σενάριο, θα πρέπει να συνδυάζει τα διαφορετικά στοιχεία µε το καλύτερο δυνατό 

τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα για την ενηµέρωση- ευαισθητοπoίηση 

του κοινού αλλά και των µαθητών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης.  

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από 
τον Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης. 

Επίσης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα 
παρουσιάσει στην αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον δυο (2) προτάσεις προκειµένου, σε 
συνεργασία µε τον ανάδοχο, να οριστικοποιηθεί η υπό διαµόρφωση πρόταση και εν 
συνεχεία η τελική µορφή του παραδοτέου. 

Στη ταινία κινουµένων σχεδίων η αφήγηση/εκφώνηση θα είναι στα ελληνικά και θα πρέπει να 
υπάρχει στην ψηφιακή µορφή του (DVD, κάρτα µνήµης κ.λπ.) η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας 
µεταγλώττισης µε υπότιτλους (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά), καθώς  και επιλογή για υπότιτλους στα 
ελληνικά για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς), βάσει των ακόλουθων ελάχιστων τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της ταινίας κινουµένων σχεδίων που θα πρέπει 
να καλύπτει το παραγόµενο αντικείµενο περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ταινίας (κινουµένων σχεδίων): τουλάχιστον 15 λεπτά - Απαλλαγµένη από πνευµατικά 
δικαιώµατα 

Εκφώνηση: Ελληνική 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί, Ιταλικοί, Γαλλικοί κατόπιν επιλογής και Ελληνικοί για χρήση από 
ΑΜΕΑ(κωφούς). 

Φορµάτ: 16/9 σε υψηλή ανάλυση (ΗD). Το υλικό θα αποθηκευτεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή 
µορφή σε σκληρούς δίσκους ή κάρτες µνήµης υψηλής απόδοσης. Το υλικό θα µετατραπεί και 
παραδοθεί και σε κατάλληλη ψηφιακή µορφή για χρήση του στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης 
(internet, Facebook) και την τηλεόραση. 

Ανάλυση: 25p 1920x1080, progressive  

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου 

Μουσική Επένδυση: Ναι 

 

Για το σύνολο του παραγόµενου υλικού (µουσική επένδυση, χαρακτήρες, σχέδια κ.λπ.) θα 
γίνει πλήρης εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 

 

3. Ραδιοφωνικό Μήνυµα  

Ραδιοφωνικό µήνυµα διάρκειας τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων, του οποίου η συγγραφή του 
κειµένου και η εκφώνηση θα είναι ευθύνη του ανάδοχου. 

Το σχετικά κείµενο καθώς και την  ηχογράφησή του θα πρέπει να υποβληθούν και να 
εγκριθούν από τον Φ.∆. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης. 

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του  ραδιοφωνικού µηνύµατος θα γίνει 
παρουσίαση στην αναθέτουσα αρχή τριών (3) εναλλακτικών προτάσεων από τον ανάδοχο 
προκειµένου σε  συνεργασία µε τον ανάδοχο να καθοριστεί η µορφή της υπό διαµόρφωσης 
πρότασης και να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του  παραγόµενου ραδιοφωνικού µηνύµατος 
που θα πρέπει να καλύπτει το παραγόµενο αντικείµενο περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ραδιοφωνικού µηνύµατος: τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα-Απαλλαγµένο από 
πνευµατικά δικαιώµατα. 

Εκφώνηση: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά. 

Φορµάτ: Linear PCM, Stereo, Rate 48000 KHz, 16 Bits. 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου. 

Μουσική Επένδυση: Ναι – Απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα. 

 

Το υλικό θα αποθηκευθεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή σε σκληρούς δίσκους ή κάρτες 
µνήµης υψηλής απόδοσης. 

 

Για το σύνολο του υλικού (µουσική επένδυση, δικαιώµατα αφηγητή κ.λπ.) θα γίνει πλήρης 
εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 

 

4. Αναπαραγωγή DVD 

Αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού σε ψηφιακό υλικό προβολής (DVD) (αναπαραγωγή 
του σε 800 αντίτυπα µε ετικέτα τυπωµένη στο DVD σε θήκη, µε σχετικό τύπωµα). Η κατανοµή των 
ποσοτήτων ανά παραγόµενο υλικό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

Το DVD θα διαθέτει εισαγωγικές σελίδες (τίτλους), µενού, υποµενού, εξώφυλλα, εσώφυλλα, κ.λπ. 
και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας µεταγλώττισης µε υπότιτλους 
(Αγγλικά, Ιταλικά, Γερµανικά), καθώς  και επιλογή για υπότιτλους στα ελληνικά, καθώς και για 
χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς). 

 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που θα 
πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι πίνακες αυτοί δεν αναιρούν τα όσα ζητούνται από την 
αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου της υπηρεσίας όπως αυτή δίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση 
αντίφασης η οποία δεν αφορά σε προφανές σφάλµα εκ παραδροµής, θα θεωρείται ισχύουσα η 
αυστηρότερη προδιαγραφή, εκτός αν οι διευκρινήσεις που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
δηλώνουν διαφορετικά. 

Η προοριζόµενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής: 

Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθµό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραποµπή. 

Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχοµένως ποσοτικά και µπορεί να 
παραπέµπει ρητά ή έµµεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειµένου. 

Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθµό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση µπορεί να 
δηλώνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, µε ποσοτική ένδειξη (σύγκριση µε 
κάποια ποσότητα). 

Απάντηση: συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα 
πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόµενο. 

Παραποµπές – Σχόλια: επίσης συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η 
δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά µε την απαίτηση µπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω, µπορεί να παραπέµπει σε άλλο σηµείο της Προσφοράς του, τεχνικό 
εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιµο σηµείο, πλην όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τη 
µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντοµα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριµένη στήλη. 

 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α. Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) 

Α.1 ∆ιάρκεια ≥20 λεπτά   

Α.1.1 ∆ηµιουργία / Συγγραφή  Σεναρίου ΝΑΙ   

Α.1.2 Σενάριο σύµφωνα µε τον Πίνακα 
1  ΝΑΙ   

Α.1.3 Κάλυψη του συνόλου των 
θεµάτων του Πίνακα 1 ΝΑΙ   

Α.1.4 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Α.1.5 Ενδεικτικό σενάριο από τον 
υποψήφιο ανάδοχο στην 
προσφορά του 

ΝΑΙ  
 

Α.2 Λήψη βίντεο ΝΑΙ   

Α.2.1 Ανάλογα µε τα θέµατα του Πίνακα 
1 ΝΑΙ   

Α.2.2 

 

∆υνατότητα λήψης βίντεο σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους 
του έτους  

≥ 2  
 

Α.2.3 ∆υνατότητα λήψης βίντεο σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
(χερσαίο, θαλάσσιο, υποβρύχιο, 
νυχτερινό) 

ΝΑΙ  

 

Α.2.4 Εξοπλισµός κατάλληλος που να 
εξασφαλίζει την ποιότητα της 
παραγώµενης εικόνας, καθώς και 
το είδος των λήψεων (ανοικτοί 
χώροι, νυχτερινές, εναέριες και  
υποβρύχιες λήψεις) 

ΝΑΙ  

 

Α.2.5 Οι λήψεις θα πρέπει να γίνουν σε  
υψηλή αναλύση (High Definition 
HD) 1920X1080 ή πολύ υψήλη 
ανάλυση 4K 

 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ) 

 

 

Α.2.6 Η οριζόντια και κάθετη διάταξη 
της εικόνας θα είναι 16:9 (HD) ή 
2:1 για 4Κ 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ) 

Α.2.7 Frame rate / ρυθµός ανανέωσης:  
25fps  ΝΑΙ   

Α.2.8 Ποιότητα εικόνας λήψης 
Codec/Κώδικας συµπίεσης εικόνας 
Bitrate 50 Mbps. 

High Definition video µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 1920x1080 pixels 

• τρόπος σάρωσης εικόνας: 
προοδευτική (Progressive 
scanning) 

• ρυθµός σάρωσης πλαισίων 
(frames) ανά δευτερόλεπτο: 25 

ή  

πολύ υψηλή ανάλυση 4Κ (4096 
Χ 2160 pixels) 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ) 

 

 

Α.3 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

ΝΑΙ  

 

Α.3.1 Χρωµατικές διορθώσεις  ΝΑΙ   

Α.3.2 ∆υνατότητα χρήσης γραφικών, 
εφόσον το καταδείξει το σενάριο ΝΑΙ   

Α.4 Ήχος ΝΑΙ   

Α.4.1 Μετα- παραγωγή ήχου ΝΑΙ   

Α.4.2 Εκφώνηση/Σπικάζ/ voice over ΝΑΙ   

Α.4.3 Ηχητικός σχεδιασµός, ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Α.4.4 Mουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Α.4.5 Γλώσσα εκφώνησης Ελληνικά   

Α.4.6 Αριθµός καναλιών ήχου ≥2   

Α.5 Αγγλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α.6 Ιταλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Α.7 Γαλλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Α.8 Εισαγωγή τίτλων ΝΑΙ   

Α.9 Παράδοση όλων των πλάνων που 
τραβήχτηκαν κατά την υλοποίηση 
του 

ΝΑΙ  
 

Α.10 Πλήρη εκχώρηση πνευµατικών 
δικαιωµάτων στην Αναθέτουσα 
Αρχή 

ΝΑΙ  
 

Α.9 Εξαγωγή ταινίας (movie export) 

Α.9.1 Τύπος Βίντεο : 

HD-1920x1080-progressive 

Ή πολύ υψηλή ανάλυση 4Κ 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ) 

 

 

Α.9.2 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080 ή 
4Κ(4096 Χ 2160 pixels) 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ) 

 

 

Α.9.3 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600 
ή 8.847.360 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ) 

 

 

Α.9.4 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9 ή 2:1 για 4 Κ ΝΑΙ   

Α.9.5 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α.9.6 Σάρωση: Progressive ΝΑΙ   

Α.9.7 Τύποι αρχείων: Quick time mov 
(Prores-HQ) και Mp4(H264-50 
Mbps) 

ΝΑΙ  
 

Α.9.8 frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Α.9.9 Bitrate / ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps  ΝΑΙ   

Α.9.10 Audio settings: AAC 320Kbps, 48 
KHz,Stereo ή Linear PCM, Stereo, 
Rate 48000 Khz, 16 Bits 

ΝΑΙ  
 

Α.9.11 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 
1920x1080,progressive  

Ή 4Κ (2160p:4096Χ2160) 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

(ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ  Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ) 

 

 

Α.9.12 Αρχεία για τηλεόραση: 

α)σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ  

 

Β. Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 

Β.1 ∆ιάρκεια  ≥15 λεπτά   

Β.2 ∆ηµιουργία /Συγγραφή Σεναρίου ΝΑΙ   

Β.2.1 Σενάριο σύµφωνα µε τον Πίνακα 
2 ΝΑΙ   

Β.2.2 Κάλυψη του συνόλου των 
θεµάτων του Πίνακα 2 ΝΑΙ   

Β.2.3 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Β.2.4 Ενδεικτικό σενάριο από τον 
υποψήφιο ανάδοχο στην 
προσφορά του 

ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Β.3 ∆ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Β.4 Βίντεο κινουµένων σχεδίων 
ανάλογα µε το σενάριο ΝΑΙ   

Β.5 Τύπος κινουµένων σχεδίων 2D   

Β.6 ∆ηµιουργία χαρακτήρων 
κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Β.6.1 Αριθµός χαρακτήρων που θα 
δηµιουργηθούν ≥2   

Β.6.2 Προτεινόµενος αριθµός 
χαρακτήρων Να αναφερθεί   

Β.7 ∆ηµιουργία υποβάρθων 
(background) κινουµένων σχεδίων NAI   

Β.8 Ηχητικός σχεδιασµός ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Β.8.1 Παραγωγή ήχου (εάν απαιτείται) NAI   

Β.8.2 Μουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Β.8.3 Εκφώνηση/Σπικάζ/ voice over Ελληνικά   

Β.9 Αγγλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.10 Ιταλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.11 Γαλλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.12 Τύπος Βίντεο: 1920x1080-
progressive - 25 fps  ΝΑΙ   

Β.12.1 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080  ΝΑΙ   

Β.12.2 Εικονοστοιχεία (pixels): 2.073.600  ΝΑΙ   

Β.12.3 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9  ΝΑΙ   

Β.12.4 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

Β.12.5 Σάρωση:Progressive ΝΑΙ   

Β.12.6 frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Β.13 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

ΝΑΙ 

  

Β.14 Πλήρη εκχώρηση πνευµατικών ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
δικαιωµάτων στον Ανάδοχο 

Β.15 Εξαγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων (movie export) 

Β.15.1 Τύπος Βίντεο : 

HD-1920x1080-progressive  
ΝΑΙ 

  

Β.15.2 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080  ΝΑΙ   

Β.15.3 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600  ΝΑΙ   

Β.15.4 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9  ΝΑΙ   

Β.15.6 Bitrate/ ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps ΝΑΙ   

Β.15.7 Audio settings: AAC 320Kbps, 48 
KHz, Stereo ή Linear PCM, Stereo, 
Rate 48000 Khz, 16 Bits 

ΝΑΙ 
  

Β.15.8 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 
1920x1080,progressive 

ΝΑΙ 
  

Β.15.9 Αρχεία για τηλεόραση: 

α)σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ 

  

Γ Παραγωγή τηλεοπτικού µηνύµατος 

Γ.1 ∆ιάρκεια:  ≥30 δευτερολέπτων   

Γ.2 Συγγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

Γ.2.1 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Γ.2.2 ∆υνατότητα  συνδυασµού 
τµηµάτων της ταινίας 
ντοκυµαντέρ και της ταινίας 
κινουµένων σχεδίων εφόσον το 
καταδείξει το σενάριο 

ΝΑΙ 

  

Γ.3 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ10801  ΝΑΙ   

Γ.4 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600  ΝΑΙ   

Γ.5 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9  ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Γ.6 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

Γ.7 Frame rate: 25 fps ΝΑΙ   

Γ.8 Bitrate / ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps ΝΑΙ   

Γ.9 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

NAI 

  

Γ.10 Ηχητικός σχεδιασµός, ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Γ.11 Μουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Γ.12 1η Γλώσσα εκφώνησης εφόσον 
απαιτηθούν απο το σενάριο Ελληνικά    

Γ.13 2η Γλώσσα εκφώνησης εφόσον 
απαιτηθούν απο το σενάριο Αγγλικά   

Γ.14 Υπότιτλοι εφόσον απαιτηθούν από 
το σενάριο   

Ελληνικά  
  

Γ.15 Υπότιτλοι εφόσον απαιτηθούν από 
το σενάριο   

Αγγλικά 
  

Γ.16 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 
1920x1080,progressive 

ΝΑΙ 
  

Γ.17 Παράδοση τηλεοπτικού 
µηνύµατος: 

α) Σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ 

  

∆ Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 

∆.1 ∆ιάρκεια ≥30 δευτερόλεπτα   

∆.2 Συγγραφή κειµένου προς 
εκφώνηση ΝΑΙ   

∆.3 Έγκριση κειµένου προς εκφώνηση ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
από το Φ.∆. 

∆.4 Εκφώνηση ΝΑΙ   

∆.5 1η Γλώσσα εκφώνησης Ελληνικά   

∆.6 2η Γλώσσα εκφώνησης Αγγλικά   

∆.7 Μουσική και ηχητική Επένδυση  ΝΑΙ   

∆.8 Linear PCM, Stereo, Rate 48000 
Khz, 16 Bits ΝΑΙ   

Ε Αναπαραγωγή DVD 

Ε.1 ∆ηµιουργία και επεξεργασία DVD 
(authoring) NAI   

Ε.2 Mενού του DVD NAI   

Ε.3 Yπόβαθρο (background) του DVD NAI   

Ε.4 Εµπεριέχει ταινία ντοκυµατέρ και 
ταινία κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Ε.5 ∆ηµιουργία µήτρας DVD NAI   

Ε.6 Εκτύπωση σχεδίου / εικόνας στο 
DVD µε σχετικούς τίτλους ΝΑΙ   

Ε.7 Σχεδιασµός σχεδίου / εικόνας για 
εκτύπωση επάνω στο DVD ΝΑΙ   

Ε.8 Προστατευτικό κάλυµµα DVD NAI   

Ε.9 Είδος καλύµµατος DVD χαρτόνι   

Ε.10 Αριθµός DVD που θα 
αναπαραχθούν ≥800   

Ε.11 Κώδικας συµπίεσης: Mpeg2 codec   ΝΑΙ   

Ε.12 Frame size : 720x576 anamorphic ΝΑΙ   

Ε.13 Frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Ε.14 Progressive scan  ΝΑΙ   

Ε.15 Bitrate: 6-9 Mbps ΝΑΙ   

Ε.16 Internet: Quicktime Mov, Mpeg4, 
1920x1080, 16:9 ΝΑΙ   

 

 

Τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτια, αισθητικά ελκυστικά για τον 
θεατή/ακροατή και απαλλαγµένα από πνευµατικά δικαιώµατα στο σύνολό τους. Οι 
υπηρεσίες προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη 
χρήση ή δηµιουργία νέων µουσικών θεµάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και µόνον αυτόν. Επίσης, 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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πνευµατικά δικαιώµατα που προκύπτουν κατά τη δηµιουργία του οπτικοακουστικού υλικού 
της παρούσας προκήρυξης, παραχωρούνται πλήρως στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 
για κάθε χρήση. 

Το οπτικοακουστικό υλικό που θα προκύψει, θα καλύψει τις ανάγκες του Φορέα ∆ιαχείρισης  του 
Ε.Θ.Π.Ζ. για ενηµέρωση του κοινού που επισκέπτεται ή προτίθεται να επισκεφθεί την 
προστατευόµενη περιοχή, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων 
προστασίας, διαχείρισης και διατήρησης της περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Οι εργασίες που απαιτούνται από τον Ανάδοχο είναι σενάριο, πλάνα, µοντάζ, σχεδίαση καθώς και 
ότι ειδική εργασία απαιτείται για την παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού του Φορέα 

∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. Επισηµαίνεται ότι θα παραδοθεί κάθε διαθέσιµο πλάνο που έχει στην 
κατοχή του ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στον Ανάδοχο του έργου. 

Οι  συνολικές ποσότητες του οπτικοακουστικού υλικού που ζητούνται κατά είδος περιέχονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3: Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
CPV 

1 
Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

1+1 

92200000-3 2 Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 1 

3 Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 1 

4 Αναπαραγωγή DVD 800 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως και να συνεργάζεται µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ. για τα τεχνικά θέµατα που αφορούν στην πραγµατοποίηση της υπηρεσίας. Επίσης, ο 
ανάδοχος οφείλει να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών, στην 
αναθέτουσα αρχή σε οποιαδήποτε ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας.  
 
 
 
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ο χώρος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι ο ακόλουθος:  
Λήψεις: Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Επεξεργασία-Μοντάζ κλπ.: Στα 
στούντιο και στα Γραφεία του Αναδόχου.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (59.593,50 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δεκατριών χιλιάδων 
επτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (13.706,50 €) Φ.Π.Α., συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 
εβδοµήντα τριών χιλιάδων και τριακοσίων  ευρώ (73.300,00 €) και όλων των νόµιµων κρατήσεων.  

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ως εξής: 

ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός 
µε ΦΠΑ 

Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

58.017,50 € 71.361,52 
Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 

Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 

Αναπαραγωγή DVD 1.576,00 1.938,48 

ΣΥΝΟΛΟ 59.593,50 73.300,00 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε 
καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ως καθυστέρηση νοείται ο χρόνος που 
παραδίδεται από τον Ανάδοχο το κάθε παραδοτέο έως ότου, είτε παραληφθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή και δοθεί έγγραφη εντολή έναρξης της επόµενης φάσης, είτε δεν παραληφθεί και ζητηθούν 
διορθώσεις επί του παραδοτέου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 
επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015, οπότε και ολοκληρώνεται η τρέχουσα 
Προγραµµατική Περίοδος. 
 
 Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για την Υπηρεσία στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι 
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:   
 
 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
ΦΑΣΗ Α’  

Σενάριο ντοκιµαντέρ Εντός ενός (1) µηνός από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

Σενάριο κινουµένων σχεδίων Εντός ενός (1) µηνός από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

 
ΦΑΣΗ Β’ 

Ραδιοφωνικό µήνυµα Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

Πρώτα δοκιµαστικά κινούµενων 
σχεδίων 

Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

Πρώτα δοκιµαστικά ντοκιµαντέρ και 
τηλεοπτικού µηνύµατος 

Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

 
ΦΑΣΗ Γ’ 

Ντοκιµαντέρ και τηλεοπτικό µήνυµα Εντός τριών (3) µηνών από την 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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παραλαβή της Β’ Φάσης 
Κινούµενα σχέδια Εντός τριών (3) µηνών από την 

παραλαβή της Β’ Φάσης 
Αναπαραγωγή DVD Εντός τριών (3) µηνών από την 

παραλαβή της Β’ Φάσης 
 
 
Λεπτοµέρειες και ακριβές τελικό χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί 
µε τον Ανάδοχο σύµφωνα και µε την τεχνική του προσφορά, το οποίο δεν θα δύναται να ξεπερνά 
τους πέντε (5) µήνες µε την επιφύλαξη τυχόν καθυστερήσεων όπως αναφέρεται παραπάνω. 
 
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 
της Υπηρεσίας. 
 
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και την παραλαβή των παραδοτέων του 
Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου µε Απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής είναι αρµόδια για: 

• Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση, 

• Την παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο, 

• Τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων επί του τρόπου υλοποίησης του έργου, 

• Την αξιολόγηση, 

• Τον έλεγχο, 

• Την έγκριση των επιµέρους παραδοτέων και του συνόλου του έργου, 

• Την παραλαβή κάθε παραδοτέου του έργου, συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Για την παραλαβή των παραδοτέων της παρούσας Προκήρυξης η Επιτροπή Παρακολούθησης 
εξετάζει τα εξής: 

Α) το εµπρόθεσµο ή µη της υποβολής τους. 

Β) τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το είδος, την ποιότητα και το 
περιεχόµενο αυτών (κάλυψη των επιµέρους τεχνικών απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης). 

Η επιτροπή παραλαβής µετά την κατάθεση του παραδοτέου από τον Ανάδοχο, θα πρέπει εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή διατυπώσει παρατηρήσεις και ενστάσεις επί του Παραδοτέου, θα ζητά εγγράφως από τον 
Ανάδοχο την συµπλήρωση-διόρθωση του και ο Ανάδοχο οφείλει να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών. Μετά την παραλαβή του Παραδοτέου από την επιτροπή, η αναθέτουσα αρχή 
θα δίδει έγγραφη εντολή έναρξης της επόµενης φάσης στον Ανάδοχο.   
 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τρόπο:  

� Χορήγηση ποσού 30% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής της Α’ Φάσης της υπηρεσίας (µερική παραλαβή). 

� Χορήγηση ποσού 35% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής της Β’ Φάσης της υπηρεσίας (µερική παραλαβή). 

� Χορήγηση του υπόλοιπου ποσού 35% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση α) της 
οριστικής παραλαβής της Γ’ Φάσης της υπηρεσίας και β) της οριστικής παραλαβής της 
συνολικής υπηρεσίας (οριστική παραλαβή του έργου). 

 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των 
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την  Τετάρτη 03/06/2015 και ώρα 13:00 µ.µ.. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στη διεύθυνση:  

- ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

- Ελευθερίου Βενιζέλου 1 

- Ζάκυνθος  

- 291 00 

 
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και 
ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα 
γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού.  
 
 
9.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των 
προσφορών για τον διαγωνισµό, από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και ο «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» υποχρεούται να παρέχει εγγράφως τις διευκρινίσεις εντός δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης δεν θα γίνονται 
δεκτές.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τους Προσφέροντες την 
παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους και οι οποίες δεν θα 
αντικρούουν σε όρο της προκήρυξης, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων θα είναι έγγραφη και υποχρεωτική για τον Προσφέροντα, ο οποίος υποχρεούται να 
παρέχει εγγράφως τις διευκρινίσεις εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. 

 
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Προκήρυξης.  
 
Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι 
Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο εκτός από τα φυλλάδια (prospectus). 
 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή 
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βεβαίωση 
εκπροσώπησης. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης και καταγράφει τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών.  Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσης. Τεχνικές 
προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία, ως απαράδεκτες.  Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται.   

Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 
Βαρύτητας  

Aj ΟΜΑ∆Α Α/ Μεθοδολογία Προσέγγισης & 
Υλοποίησης του έργου  

σ1 (60%) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 
επιµέρους δραστηριότητες 

40%  

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου 

60%  

 

Βj ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση-∆ιοίκηση οµάδας έργου  σ2 (40%) 

Bj1 ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 60%  

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40%  

 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα 
κοινοποιηθεί εγγράφως από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν 
µόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να 
αποσφραγιστούν οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων 
που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  

Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων τεχνικών 
προσφορών, θα µπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα 
αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», υπό την παρουσία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ώρες 
10:00 π.µ. - 16:00 µ.µ. 

 
9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού 
όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.  

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή  θα υποβάλλονται εκτός των 
τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό 
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης. 

Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, µετά από  
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε 
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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9.8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας 
και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 
 

Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς 
 
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια και έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. 

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο 
Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: 

 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 

Βαρύτητας  
Aj ΟΜΑ∆Α Α/ Μεθοδολογία Προσέγγισης & 

Υλοποίησης του έργου  
σ1 (60%) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 
επιµέρους δραστηριότητες 

40%  

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου 

60%  

 

Βj ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση-∆ιοίκηση οµάδας έργου  σ2 (40%) 

Bj1 ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 60%  

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40%  

 
Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία 
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω 
τύπο: 

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

 όπου:  

Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 
σε κλίµακα 0-10 

σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα 

Aj1, 2
Bj1, 2

: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε 
κλίµακα 0-10 

  

Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)] 

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,4)] 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη περαιτέρω 
διαδικασία. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πίνακα µε την βαθµολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει 
συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και 
απορρίπτονται ο οποίος θα συµπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό τελικής αξιολόγησης της 
επιτροπής.   

Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά και 
τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι 
µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο 
τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την βαθµολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που κρίθηκαν 
απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

 

Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
Εφόσον  η  οικονοµική  προσφορά  είναι  διατυπωµένη  σύµφωνα  µε τα  οριζόµενα στη προκήρυξη 

(συµπληρωµένος κατά το υπόδειγµα σχετικός πίνακας) και δεν υπερβαίνει  τον  προϋπολογισµό  

της υπηρεσίας σηµειώνεται  η  συνολική  προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του υποψηφίου.  

 
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10     όπου: 

Οj : η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j 

Κ min : Το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές  

Κ j : Το κόστος της προσφοράς j  

 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Τελική αξιολόγηση 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

 Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj     όπου: 

Fj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθµού Τεχνικής Προσφοράς.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Οικονοµική Προσφορά µε συγκριτικό κόστος µικρότερο του 75% του µέσου όρου του 
συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θεωρείται ως ασυνήθιστα χαµηλή. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, πριν απορρίψει τέτοια Προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από 
τον Υποψήφιο να παράσχει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας, διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 
Προσφοράς που κρίνει σκόπιµες κατά το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και θα ελέγξει, σε συνεννόηση 
µε τον Υποψήφιο, τη σύνθεση της Προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις 
(επαλήθευση Προσφοράς). Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
συνεπάγεται αποκλεισµό του Υποψηφίου από τη διαδικασία. 

Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις 
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη 
συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.  
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει 
πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό και καλεί τον 

Προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, µε βεβαίωση παραλαβής σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.∆. 

118/2007 κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα υποβάλει τον 
Συγκριτικό Πίνακα µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού.  
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Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν το δικαίωµα εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης, να ασκήσουν 
σχετική ένσταση. Αφού παρέλθει η προθεσµία των τριών (3) εργάσιµων ηµερών για την άσκηση 

ένστασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Ανάδοχο σχετική πρόσκληση για υπογραφή της 
Σύµβασης. 

Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 

Από την πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε 
έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί, έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 
 
9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την 
κατάθεσή της. 

Σε περίπτωση που προσφορά, ή µέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα : 

α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
β. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση 
τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.  
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν 
2286/95 (Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π∆ 118/2007 (κανονισµός Προµηθειών του 
δηµοσίου) όπως ισχύουν.  
 
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί την 
υπογραφή της σύµβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση ο 
αµέσως επόµενος Προσφέρων του πίνακα κατάταξης. 

 
Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της 
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλόµενων.  

∆ηλώνεται ρητώς ότι καµία αύξηση οικονοµικού αντικειµένου ή τροποποίηση φυσικού αντικειµένου 

δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες 
για συµπληρωµατική εργασία δεν είναι επιλέξιµες. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2



 

                                  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος                 Τηλ. 2695029870  Fax. 2695023499 
 

Website: www.nmp-zak.org                   e-mail: info@nmp-zak.org  
 

45

Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη  (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση  το 
συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.   

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη της Ζακύνθου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις προς τούτο 
επανειληµµένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 
 
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 
 
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
 
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του 
πράξουν το ίδιο. 
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες του θα 
πράξουν το ίδιο. 
 
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 
του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία 
του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να 
χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της οριστικής 
παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε 
βάρος και δικαίωµα τρίτου. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, 
χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, 
σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. Όλες οι εκθέσεις και 
τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, βάσεις δεδοµένων, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους (π.χ. δηµοσιοποίηση) από 
αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα 
της Υπηρεσίας. 
Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε 
µία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονοµικού φορέα. Απαραίτητη είναι η 

συνυποβολή µε την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα προκύπτει τόσο 

η ύπαρξη συµφωνίας µε τον υπεργολάβο, όσο και η αµοιβαία πρόθεση συνεργασίας.  

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», να αναθέσει 
οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει 
περιληφθεί στην προσφορά του.  
Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 
2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα: 

 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
- Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι 
1.191,87 ευρώ. 

- Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από 
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αξίας <ποσό (ολογράφως και αριθµητικών)>, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό 
χρόνο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την 
υπογραφή της σύµβασης.  

Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

                                                                 

                                              Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                              

Καθηγητής ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Ζ.» 
 

 
Στην Ζάκυνθο σήµερα την …….. …………… 2015, ηµέρα ………….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

Α.  Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» µε έδρα το ∆ήµο Ζακύνθου 

(Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος 291 00) µε Α.Φ.Μ. 099238770 (∆.Ο.Υ. Ζακύνθου), καλούµενος 
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε τους Νόµους 2742/1999 

και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 22204/04-04-2013 (ΦΕΚ 179/ΥΟ∆∆/24.04.2013), από 

τον κ. ∆ρόσο Ι. Κουτσούµπα Πρόεδρο του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, και  

B. Επωνυµία Αναδόχου………., που εδρεύει στην…..(ακριβής διεύθυνση αναδόχου, Τ.Κ. ……) µε 
Α.Φ.Μ. …………….. ,∆.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την …………., ο/η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος». 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ. 
174800/16-12-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε κωδικό  ΣΑΕ  
(2011ΣΕ07580039). 

2. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004). 

   
3. Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 

έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία. 

4. Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την έγκριση 
υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων 
δηµοπράτησης. 

5. Το µε αρ. πρωτ. 133/27-01-2015 αίτηµα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., περί 
τροποποίησης του προϋπολογισµού την σχετικής δράσης/ενέργειας και το υπ’ αρ. πρωτ. 
1398/20-02-2015 απαντητικό έγγραφο της ΕΥ∆/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

6. Την υπ’ αρ. 30/2015 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά 
την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.   

7. Την υπ’ αριθµ. 910/08-05-2015 Προκήρυξη Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση της «ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Ζ.» για την υλοποίηση της πράξης 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 1) του Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

8. Την υπ’ αρ. 20B/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 
σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

9. Την υπ’ αρ. 20∆/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την 
σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. 

10. Την υπ’ αριθµ. …./….-….-2015 Προσφορά του/της (Επωνυµία Αναδόχου……….), για την 
«Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», συνολικού ποσού 
………………….. € (µε Φ.Π.Α.). 

11. Το υπ’ αριθµ. …../…-…-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την «Σχεδίαση και Παραγωγή 
Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.». 

12. Την µε αριθµό … Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, σύµφωνα µε την οποία ανατίθεται η «Σχεδίαση και Παραγωγή 
Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.», στον ενταύθα δεύτερο συµβαλλόµενο (Επωνυµία 
Αναδόχου……….)  

13. ∆εν υφίστανται εκκρεµότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα µέτρα 
κατά του διαγωνισµού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύµβαση αυτή ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» αναθέτει 
και ο «ο Ανάδοχος» αναλαµβάνει την «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του 

Ε.Θ.Π.Ζ.» του Υποέργου 1 (άξονας 3) για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», 

του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

Το αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι η σχεδίαση και παραγωγή 
οπτικοακουστικού ενηµερωτικού υλικού για τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου, το οποίο θα παρουσιάζεται στα Κέντρα Ενηµέρωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης, σε 
παρουσιάσεις προς το κοινό που θα γίνονται και σε τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές παρουσιάσεις. 
 
Ειδικότερα, θα παραχθεί το παρακάτω υλικό: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
CPV 

1 
Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

1+1 92200000-3 
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2 Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 1 

3 Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 1 

4 Αναπαραγωγή DVD 800 
  
 
O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου:  

• Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε 
οποιοδήποτε ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται µε το αντικείµενο της πράξης του 
ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας περιλαµβάνουν τα κάτωθι όπως αναφέρονται στην σχετική 
προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου: 
 

Το προκηρυσσόµενο έργο προορίζεται για την αποτελεσµατική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

του κοινού που επισκέπτεται την προστατευόµενη περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ., όπου η επισκεψιµότητα 

ανέχεται σε 700.000 χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο. Η προστασία της σηµαντικής περιοχής του 

Ε.Θ.Π.Ζ. εξαρτάται  τόσο από την φύλαξη, παρακολούθηση και επιστηµονική έρευνα, όσο και από 

την  πληρέστερη ενηµέρωση των ατόµων που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή.  

Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί  για την ευρύτερη διάδοση του έργου του Φορέα και των υπηρεσιών 
που παρέχει, διαµέσου εκστρατειών ενηµέρωσης για τηλεόραση, ραδιόφωνο και µέσα δικτύωσης 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Αντικείµενο του έργου 

Το περιεχόµενο του έργου αποτελεί η παραγωγή: 

 

1. Μιας ταινίας (ντοκιµαντέρ) και  ενός τηλεοπτικού µηνύµατος  σε πολύ υψηλή ανάλυση 
(ΗD) 

• Η ταινία (ντοκιµαντέρ) θα είναι στις εξής τέσσερις γλώσσες: 1. Ελληνικά: εκφώνηση και 
δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 2. Αγγλικά,  
Ιταλικά, Γαλλικά: υπότιτλοι.  

Το ντοκιµαντέρ θα προβάλλεται στις αίθουσες προβολών των Κέντρων Πληροφόρησης (Κ.Π.) 
του Ε.Θ.Π.Ζ., έτσι ώστε να παρουσιάζονται στον επισκέπτη των Κ.Π. τα γενικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. Οι επισκέπτες, κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα µίας πρώτης 
ενηµέρωσης και εισαγωγής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και των ιδιαίτερων στοιχείων 
του περιβάλλοντος, στην σηµασία της προστασίας τους καθώς και στα ιστορικά στοιχεία της 
περιοχής. Παράλληλα, θα χρησιµοποιείται στις εκστρατείες ενηµέρωσης του Φορέα στα 
τηλεοπτικά κανάλια, σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Internet, face book), σε καράβια και 
αεροπλάνα, καθώς και σε Εκθέσεις/ Συνέδρια όπου καλείται να συµµετάσχει. 

Αναλυτικότερα οι σκοποί της ανάθεσης είναι: 

- Η ορθολογική, αποδοτική και εύληπτη από τον θεατή παρουσίαση της βιοποικιλότητας σε όλο το  χώρο του 
Ε.Θ.Π.Ζ. και των ιδιαίτερων – µοναδικών στοιχείων αυτού, καθώς και της αρµονικής συνύπαρξης µε τον 
ανθρώπινο παράγοντα και των βασικών δραστηριοτήτων του σε αυτήν. 
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- Η ενηµέρωση των επισκεπτών για το ιστορικό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή και τα σηµάδια 
που αυτός άφησε π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, τοπία, κλπ. 

- Η έγκυρη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η προβολή και προώθηση της διαχείρισης της 
προστατευόµενης περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. 

- Η ευρύτερη διάδοση του έργου του Φορέα ∆ιαχείρισης και των υπηρεσιών που παρέχει.  

Κύριο αντικείµενο του παραγόµενου τηλεοπτικού υλικού είναι η προβολή των στοιχείων 
ενδιαφέροντος (τοπίο, βιότοποι, πανίδα - χλωρίδα, ιστορία, παράδοση, πολιτισµός, ιστορικοί, 
αρχαιολογικοί χώροι, δραστηριότητες κλπ.) που υπάρχουν στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Ζακύνθου µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον του κοινού που θα 

παρακολουθεί το υλικό.  

 

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

¬ Το καθεστώς προστασίας της περιοχής (Νοµοθεσία ∆ιεθνή και Εθνική), την τοπική 
βιοποικιλότητα, θέµατα χλωρίδας, βλάστησης και πανίδας (Caretta – Caretta, Monachus 

monachus, Μαυροπετρίτης, νεροχελώνες, τη λίµνη Κεριού, τα λιβάδια ποσειδωνίας και τους 
θαλάσσιους και παράχθιους οικοτόπους, τα νησιά Στροφάδια, τον αρτέµη κ.α), τους 
γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής του Γέρακα και τις αµµοθίνες.  

¬ Τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες εντός του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως π.χ. τον οικοτουρισµό, 

τον τουρισµό και τις δραστηριότητες αναψυχής, την αλιεία, την γεωργία καθώς και στοιχεία 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Παναγία Σκοπιώτισσα, Μονή Στροφάδων κ.λπ.). 

¬ Τις δράσεις του Φ∆ που σχετίζονται µε τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής του 

Ε.Θ.Π.Ζ., αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης του κοινού, (π.χ. επόπτευση, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρακολούθηση, εκδηλώσεις, εθελοντισµός, κλπ ). 

 

Η παραγόµενη ταινία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών µε µουσική επένδυση 

απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα και εκφώνηση που θα δηµιουργεί θετική εντύπωση 
και διάθεση στον θεατή. Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου δίνεται στιν ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου της ταινίας (ντοκιµαντέρ) 

Θεµατική 
Ενότητα Περιγραφή 

Χρόνος 
(sec) 

Εισαγωγή 

Τίτλοι έναρξης  10 

1.  Γενικό πλαίσιο της αναγκαιότητας Προστασίας της Βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων µέσω  της βιώσιµης ανάπτυξης των κοινωνίων 

2. Ο ρόλος των Π.Π. ως διαχειριστικό εργαλείο  προστασίας και Ανάπτυξης  

3. Ο ρόλος των Θ.Π.Π. στη προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών 
(Παγκόσµιο, Μεσογειακό, Ζάκυνθος) 120 

Ενότητα 1 Θαλάσσια Χελώνα: βιολογία, ηθολογία, οδύσσεια της καρέτα, πιέσεις- απειλές 240 

Ενότητα 2 Φώκια: βιολογία-ηθολογία, θαλάσσια θηλαστικά 180 

Ενότητα 3  Θαλάσσιοι και παράκτιοι οικότοποι, θαλάσσια προστατευόµενα είδη 180 

Ενότητα 4 Ορνιθοπανίδα: µεταναστευτική ορνιθοπανίδα-Στροφάδια, Αρτέµης, Μαυροπετρίτης 120 
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Ενότητα 5 
Χερσαίο περιβάλλον: τοπία, δάση, γεωλογικοί σχηµατισµοί, λίµνη Κεριού, 
προστατευόµενα είδη χλωρίδας: ορχιδέες - τοπικά ενδηµικά, έντοµα, νυχτερίδες, 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά 120 

Ενότητα 6 
Οικονοµικές δραστηριότητες (αγροτική, τουριστική),  τρόπος επηρεασµού των 
οικοτόπων και των ειδών (πιέσεις - απειλές), δράσεις προστασίας- ενηµέρωσης- 
Βιώσιµης Ανάπτυξης της περιοχής από τον Φ.∆.  210 

Ενότητα 7 Τίτλοι τέλους 20 

Συνολικός χρόνος ταινίας (20 λεπτά) 1200 

Χρόνος θαλάσσιας- υποθαλάσσιας περιοχής (10 λεπτά) 600 

Χρόνος παρουσίασης των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών της περιοχής (14 λεπτά) 840 

Χρόνος παρουσίασης δραστηριοτήτων Ε.Θ.Π.Ζ. (3,5 λεπτά) 210 

 

Το προτεινόµενο σενάριο και οι λήψεις (επίγειες, υποθαλάσσιες και από αέρος), θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τα γεγονότα µέσα στον ετήσιο κύκλο (ακολουθώντας τις εποχές του έτους). Τα 

πλάνα που θα απεικονίζουν τα γεγονότα µέσα στον ετήσιο κύκλο, σε περίπτωση αδυναµίας λόγω 

εποχής, θα πρέπει να καλυφθούν µε εικόνες προερχόµενες από αρχείο του οποίου τα πνευµατικά 

δικαιώµατα θα έχουν αποκτηθεί από τον ανάδοχο ή είναι ελεύθερα.  

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από το 
Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ., σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης.  

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του ντοκιµαντέρ και σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει στην αναθέτουσα 
αρχή, την υπό διαµόρφωση πρόταση του ντοκιµαντέρ  προκειµένου σε συνεργασία µε τον 
ανάδοχο να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

 

 

• Η παραγωγή ενός (1) SPOT (τηλεοπτικού µηνύµατος) διάρκειας τουλάχιστον 30 
δευτερολέπτων αντίστοιχα, µε υλικό (πλάνα–αποσπάσµατα) της προαναφερόµενης 
παραγωγής και των κινουµένων σχεδίων εφόσον το καταδείξει το σενάριο, το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί  από τον Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. σε εκθέσεις, συναντήσεις, συνέδρια σε εκστρατείες 
ενηµέρωσης κλπ. 

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από το 
Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ., σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης.  

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του SPOT (τηλεοπτικού µηνύµατος) και σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει στην 
αναθέτουσα αρχή τις υπό διαµόρφωση προτάσεις, προκειµένου σε συνεργασία µε τον 
ανάδοχο να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις (ντοκιµαντέρ και τηλεοπτικού µηνύµατος ) η αφήγηση θα είναι στα 
ελληνικά, και θα πρέπει να υπάρχει στη ψηφιακή µορφή του (DVD, κάρτα µνήµης κ.λπ.), η 
δυνατότητα επιλογής της γλώσσας µεταγλώττισης µε υπότιτλους  (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά) και 
επιλογή για υπότιτλους στα ελληνικά για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς), βάσει των ακόλουθων 
ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών. 
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Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ταινίας και SPOT (τηλεοπτικό µήνυµα) που θα 
πρέπει να καλύψουν τα παραγόµενα οπτικοακουστικά υλικά περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ταινίας (ντοκιµαντέρ): ελάχιστο τα 20 λεπτά - Απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα 
(Για το σύνολο του υλικού (µουσική επένδυση, τηλεοπτικά πλάνα κ.λπ.) θα γίνει πλήρης εκχώρηση 
πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή). 

Εκφώνηση/ Αφήγηση: Ελληνική 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί, Ιταλικά και Γαλλικά κατόπιν επιλογής, καθώς και Ελληνικοί για χρήση από 
ΑΜΕΑ(κωφούς). 

Φορµάτ: 16/9 και ΗD. Το υλικό θα αποθηκευθεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή σε σκληρούς 
δίσκους ή κάρτες µνήµης υψηλής απόδοσης. Το υλικό θα µετατραπεί και παραδοθεί και σε 
κατάλληλη ψηφιακή µορφή για χρήση του στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης (internet, face book) και 
σε τηλεόραση. 

Ανάλυση: 25p 1920X1080 progressive 

Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου.  

Μουσική Επένδυση: Ναι 

 

Spot (τηλεοπτικό µήνυµα): Ένα (1), διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, µε τις επιµέρους 
τεχνικές προδιαγραφές της παραγόµενης ταινίας (ντοκιµαντέρ) και δυνατότητα συνδυασµού µε τα 
κινούµενα σχέδια.  

Για το σύνολο του παραγόµενου υλικού (µουσική επένδυση, τηλεοπτικά πλάνα κ.λπ.) θα 
γίνει πλήρης εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 

2. Κινούµενα Σχέδια σε πολύ υψηλή ανάλυση (ΗD) 

Τα κινούµενα σχέδια θα είναι στις εξής τέσσερις γλώσσες: 1. Ελληνικά: εκφώνηση και δυνατότητα 
επιλογής ελληνικών υποτίτλων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 2. Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά: 
υπότιτλοι.  

Τα κινούµενα σχέδια θα προβάλλονται στις αίθουσες προβολών των Κέντρων Πληροφόρησης του 
Ε.Θ.Π.Ζ., έτσι ώστε να παρουσιάζονται στον επισκέπτη τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Ε.Θ.Π.Ζ. Οι επισκέπτες, κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα µίας πρώτης ενηµέρωσης και 
εισαγωγής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και των ιδιαίτερων στοιχείων του περιβάλλοντος, 
στην σηµασία της προστασίας τους. Παράλληλα, θα χρησιµοποιείται στις εκστρατείες ενηµέρωσης 
του Φορέα ∆ιαχείρισης στα τηλεοπτικά κανάλια, σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Internet, face 
book), σε καράβια και αεροπλάνα, καθώς και σε Εκθέσεις/ Συνέδρια όπου καλείται ο Φορέας 
∆ιαχείρισης να συµµετάσχει. 

Αναλυτικότερα οι σκοποί της ανάθεσης είναι: 

• Η ορθολογική, αποδοτική και εύληπτη από τον θεατή παρουσίαση της βιοποικιλότητας στο χώρο του Ε.Θ.Π.Ζ. και 
των ιδιαίτερων – µοναδικών στοιχείων αυτού. 

• Η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση µαθητών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης,  για τα κύρια είδη της προστατευόµενης  
περιοχής της Ζακύνθου, έχοντας όµως υπόψη την γενική συνεισφορά των προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό, 

και διεθνές επίπεδο (π.χ. Μεσόγειος)  
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Κύριο αντικείµενο του παραγόµενου τηλεοπτικού υλικού είναι η προβολή των στοιχείων 
ενδιαφέροντος (o βιολογικός κύκλος της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, οι απειλές και η 
ιδιαίτερη σηµασία της του Ε.Θ.Π.Ζ. στην προστασία της, ο βιότοπος και ο βιολογικός κύκλος της 
µεσογειακής φώκιας, η θαλάσσια χλωρίδα και οι παράκτιοι- θαλάσσιοι οικότοποι, η τροφική 
αλυσίδα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που υπάρχουν στο Ε.Θ.Π.Ζ. και που επηρεάζουν τα κύρια 
είδη προστασίας και τον βιότοπο τους) µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του ευρύτερου κοινού. 

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

¬ Το βιολογικό κύκλο  της Caretta – Caretta και της Monachus monachus,  τα λιβάδια 

ποσειδωνίας και τους θαλάσσιους και παράχθιους οικοτόπους, τα νησιά Στροφάδια, τον 
αρτέµη και τον Μαυροπετρίτη.  

¬ Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα είδη χλωρίδας / πανίδας και οι οικότοποι. 

¬ Τα µέτρα προστασίας των ειδών. 

Η παραγόµενη ταινία κινουµένων σχεδίων θα είναι διάρκειας ≥15 λεπτών µε µουσική επένδυση 

απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα και εκφώνηση που θα δηµιουργεί θετική εντύπωση και 
διάθεση στον θεατή. Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Ενδεικτική κατανοµή του χρόνου των κινουµένων σχεδίων 

Θεµατική Ενότητα Περιγραφή Χρόνος 

(sec) 

Α τµήµα 

Τίτλοι 10 

Προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές-Οδύσσεια 
καρέττας -µετανάστευση 90 

Θαλάσσια χελώνα: ζευγάρωµα- ωοτοκία - εκκόλαψη- 
µέτρα προστασίας-µετανάστευση 270 

∆ιάρκεια Α τµήµατος (6,2 λεπτά) 370 

 

Β τµήµα 

Τίτλοι 10 

Προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές-Οδύσσεια 
καρέττας  60 

Θαλάσσια χελώνα: ζευγάρωµα- ωοτοκία - εκκόλαψη 210 

Παρουσίαση θαλάσσιου οικοσυστήµατος (π.χ. Φώκια, 
Ποσειδώνια, αλιεύµατα, άλλα θηλαστικά) 150 

Μέτρα προστασίας 80 

Τίτλοι τέλους 20 

∆ιάρκεια Β τµήµατος (8,8 λεπτά) 530 

Συνολική ∆ιάρκεια Κινουµένων (15 λεπτά) 900 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Το προτεινόµενο σενάριο, θα πρέπει να συνδυάζει τα διαφορετικά στοιχεία µε το καλύτερο δυνατό 

τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα για την ενηµέρωση- ευαισθητοπoίηση 

του κοινού αλλά και των µαθητών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης.  

Το σενάριο καθώς και τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από 
τον Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης. 

Επίσης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης, ο ανάδοχος θα 
παρουσιάσει στην αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον δυο (2) προτάσεις προκειµένου, σε 
συνεργασία µε τον ανάδοχο, να οριστικοποιηθεί η υπό διαµόρφωση πρόταση και εν 
συνεχεία η τελική µορφή του παραδοτέου. 

Στη ταινία κινουµένων σχεδίων η αφήγηση/εκφώνηση θα είναι στα ελληνικά και θα πρέπει να 
υπάρχει στην ψηφιακή µορφή του (DVD, κάρτα µνήµης κ.λπ.) η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας 
µεταγλώττισης µε υπότιτλους (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά), καθώς  και επιλογή για υπότιτλους στα 
ελληνικά για χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς), βάσει των ακόλουθων ελάχιστων τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της ταινίας κινουµένων σχεδίων που θα πρέπει 
να καλύπτει το παραγόµενο αντικείµενο περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ταινίας (κινουµένων σχεδίων): τουλάχιστον 15 λεπτά - Απαλλαγµένη από πνευµατικά 
δικαιώµατα 

Εκφώνηση: Ελληνική 

Υπότιτλοι: Αγγλικοί, Ιταλικοί, Γαλλικοί κατόπιν επιλογής και Ελληνικοί για χρήση από 
ΑΜΕΑ(κωφούς). 

Φορµάτ: 16/9 και ΗD. Το υλικό θα αποθηκευτεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή σε σκληρούς 
δίσκους ή κάρτες µνήµης υψηλής απόδοσης. Το υλικό θα µετατραπεί και παραδοθεί και σε 
κατάλληλη ψηφιακή µορφή για χρήση του στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης (internet, face book) και 
την τηλεόραση. 

Ανάλυση: 25p 1920x1080, progressive 

Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου 

Μουσική Επένδυση: Ναι 

 

Για το σύνολο του παραγόµενου υλικού (µουσική επένδυση, χαρακτήρες, σχέδια κ.λπ.) θα 
γίνει πλήρης εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 

 

3. Ραδιοφωνικό Μήνυµα  

Ραδιοφωνικό µήνυµα διάρκειας τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων, του οποίου η συγγραφή του 
κειµένου και η εκφώνηση θα είναι ευθύνη του ανάδοχου. 

Το σχετικά κείµενο καθώς και την  ηχογράφησή του θα πρέπει να υποβληθούν και να 
εγκριθούν από τον Φ.∆. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας προκήρυξης. 

Επίσης, πριν από την οριστική παράδοση του  ραδιοφωνικού µηνύµατος θα γίνει 
παρουσίαση στην αναθέτουσα αρχή τριών (3) εναλλακτικών προτάσεων από τον ανάδοχο 
προκειµένου σε  συνεργασία µε τον ανάδοχο να καθοριστεί η µορφή της υπό διαµόρφωσης 
πρότασης και να οριστικοποιηθεί η τελική µορφή του παραδοτέου. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2



 

                                  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος                 Τηλ. 2695029870  Fax. 2695023499 
 

Website: www.nmp-zak.org                   e-mail: info@nmp-zak.org  
 

56

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του  παραγόµενου ραδιοφωνικού µηνύµατος 
που θα πρέπει να καλύπτει το παραγόµενο αντικείµενο περιγράφονται στη συνέχεια:  

∆ιάρκεια ραδιοφωνικού µηνύµατος: τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα-Απαλλαγµένο από 
πνευµατικά δικαιώµατα. 

Εκφώνηση: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά. 

Φορµάτ: Linear PCM, Stereo, Rate 48000 KHz, 16 Bits. 

Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου. 

Μουσική Επένδυση: Ναι – Απαλλαγµένη από πνευµατικά δικαιώµατα. 

 

Το υλικό θα αποθηκευθεί και θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή σε σκληρούς δίσκους ή κάρτες 
µνήµης υψηλής απόδοσης. 

 

Για το σύνολο του υλικού (µουσική επένδυση, δικαιώµατα αφηγητή κ.λπ.) θα γίνει πλήρης 
εκχώρηση πνευµατικών δικαιωµάτων στην αναθέτουσα αρχή. 

 

4. Αναπαραγωγή DVD 

Αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού σε ψηφιακό υλικό προβολής (DVD) (αναπαραγωγή 
του σε 800 αντίτυπα µε ετικέτα τυπωµένη στο DVD σε θήκη, µε σχετικό τύπωµα). Η κατανοµή των 
ποσοτήτων ανά παραγόµενο υλικό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

Το DVD θα διαθέτει εισαγωγικές σελίδες (τίτλους), µενού, υποµενού, εξώφυλλα, εσώφυλλα, κ.λπ. 
και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας µεταγλώττισης µε υπότιτλους 
(Αγγλικά, Ιταλικά, Γερµανικά), καθώς  και επιλογή για υπότιτλους στα ελληνικά, καθώς και για 
χρήση από ΑΜΕΑ (κωφούς). 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που θα 
πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι πίνακες αυτοί δεν αναιρούν τα όσα ζητούνται από την 
αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου της υπηρεσίας όπως αυτή δίνεται παραπάνω. Σε περίπτωση 
αντίφασης η οποία δεν αφορά σε προφανές σφάλµα εκ παραδροµής, θα θεωρείται ισχύουσα η 
αυστηρότερη προδιαγραφή, εκτός αν οι διευκρινήσεις που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
δηλώνουν διαφορετικά. 

Η προοριζόµενη χρήση των στηλών των πινάκων έχει ως εξής: 

Α/Α: αναφέρεται στον αύξοντα αριθµό της απαίτησης και είναι το στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει σαν αναφορά ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παραποµπή. 

Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχοµένως ποσοτικά και µπορεί να 
παραπέµπει ρητά ή έµµεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειµένου. 

Απαίτηση: αναφέρει σε ποιο βαθµό η απαίτηση είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση µπορεί να 
δηλώνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, µε ποσοτική ένδειξη (σύγκριση µε 
κάποια ποσότητα). 

Απάντηση: συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα 
πρέπει να έχει αντίστοιχο περιεχόµενο. 

Παραποµπές – Σχόλια: επίσης συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα και σε περίπτωση που η 
δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά µε την απαίτηση µπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω, µπορεί να παραπέµπει σε άλλο σηµείο της Προσφοράς του, τεχνικό 
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εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιµο σηµείο, πλην όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τη 
µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντοµα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριµένη στήλη. 
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α. Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) 

Α.1 ∆ιάρκεια ≥20 λεπτά   

Α.1.1 ∆ηµιουργία / Συγγραφή  Σεναρίου ΝΑΙ   

Α.1.2 Σενάριο σύµφωνα µε τον Πίνακα 
1  ΝΑΙ   

Α.1.3 Κάλυψη του συνόλου των 
θεµάτων του Πίνακα 1 ΝΑΙ   

Α.1.4 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Α.1.5 Ενδεικτικό σενάριο από τον 
υποψήφιο ανάδοχο στην 
προσφορά του 

ΝΑΙ  
 

Α.2 Λήψη βίντεο ΝΑΙ   

Α.2.1 Ανάλογα µε τα θέµατα του Πίνακα 
1 ΝΑΙ   

Α.2.2 

 

∆υνατότητα λήψης βίντεο σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους 
του έτους  

≥ 2  
 

Α.2.3 ∆υνατότητα λήψης βίντεο σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
(χερσαίο, θαλάσσιο, υποβρύχιο, 
νυχτερινό) 

ΝΑΙ  

 

Α.2.4 Εξοπλισµός κατάλληλος που να 
εξασφαλίζει την ποιότητα της 
παραγώµενης εικόνας, καθώς και 
το είδος των λήψεων (ανοικτοί 
χώροι, νυχτερινές, εναέριες και  
υποβρύχιες λήψεις) 

ΝΑΙ  

 

Α.2.5 Οι λήψεις θα πρέπει να γίνουν σε 
High Definition (HD) 1920X1080 ΝΑΙ   

Α.2.6 Η οριζόντια και κάθετη διάταξη 
της εικόνας θα είναι 16:9 ΝΑΙ   

Α.2.7 Frame rate / ρυθµός ανανέωσης:  
25fps ΝΑΙ   

Α.2.8 Ποιότητα εικόνας λήψης 
Codec/Κώδικας συµπίεσης εικόνας 
Bitrate 50 Mbps. 

High Definition video µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 1920x1080 pixels 

• τρόπος σάρωσης εικόνας: 
προοδευτική (Progressive 

ΝΑΙ  
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
scanning) 

• ρυθµός σάρωσης πλαισίων 
(frames) ανά δευτερόλεπτο: 25 

Α.3 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

ΝΑΙ  

 

Α.3.1 Χρωµατικές διορθώσεις  ΝΑΙ   

Α.3.2 ∆υνατότητα χρήσης γραφικών, 
εφόσον το καταδείξει το σενάριο ΝΑΙ   

Α.4 Ήχος ΝΑΙ   

Α.4.1 Μετα- παραγωγή ήχου ΝΑΙ   

Α.4.2 Εκφώνηση/Σπικάζ/ voice over ΝΑΙ   

Α.4.3 Ηχητικός σχεδιασµός, ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Α.4.4 Mουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Α.4.5 Γλώσσα εκφώνησης Ελληνικά   

Α.4.6 Αριθµός καναλιών ήχου ≥2   

Α.5 Αγγλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Α.6 Ιταλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Α.7 Γαλλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Α.8 Εισαγωγή τίτλων ΝΑΙ   

Α.9 Παράδοση όλων των πλάνων που 
τραβήχτηκαν κατά την υλοποίηση 
του 

ΝΑΙ  
 

Α.10 Πλήρη εκχώρηση πνευµατικών 
δικαιωµάτων στην Αναθέτουσα 
Αρχή 

ΝΑΙ  
 

Α.9 Εξαγωγή ταινίας (movie export) 

Α.9.1 Τύπος Βίντεο : 

HD-1920x1080-progressive 
ΝΑΙ  

 

Α.9.2 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080 ΝΑΙ   

Α.9.3 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600 ΝΑΙ   

Α.9.4 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9 ΝΑΙ   
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α.9.5 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

Α.9.6 Σάρωση: Progressive ΝΑΙ   

Α.9.7 Τύποι αρχείων: Quick time mov 
(Prores-HQ) και Mp4(H264-50 
Mbps) 

ΝΑΙ  
 

Α.9.8 frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Α.9.9 Bitrate / ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps  ΝΑΙ   

Α.9.10 Audio settings: AAC 320Kbps, 48 
KHz,Stereo ή Linear PCM, Stereo, 
Rate 48000 Khz, 16 Bits 

ΝΑΙ  
 

Α.9.11 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 
1920x1080,progressive 

ΝΑΙ  
 

Α.9.12 Αρχεία για τηλεόραση: 

α)σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ  

 

Β. Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 

Β.1 ∆ιάρκεια  ≥15 λεπτά   

Β.2 ∆ηµιουργία /Συγγραφή Σεναρίου ΝΑΙ   

Β.2.1 Σενάριο σύµφωνα µε τον Πίνακα 
2 ΝΑΙ   

Β.2.2 Κάλυψη του συνόλου των 
θεµάτων του Πίνακα 2 ΝΑΙ   

Β.2.3 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Β.2.4 Ενδεικτικό σενάριο από τον 
υποψήφιο ανάδοχο στην 
προσφορά του 

ΝΑΙ 
  

Β.3 ∆ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Β.4 Βίντεο κινουµένων σχεδίων 
ανάλογα µε το σενάριο ΝΑΙ   
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Β.5 Τύπος κινουµένων σχεδίων 2D   

Β.6 ∆ηµιουργία χαρακτήρων 
κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Β.6.1 Αριθµός χαρακτήρων που θα 
δηµιουργηθούν ≥2   

Β.6.2 Προτεινόµενος αριθµός 
χαρακτήρων Να αναφερθεί   

Β.7 ∆ηµιουργία υποβάρθων 
(background) κινουµένων σχεδίων NAI   

Β.8 Ηχητικός σχεδιασµός ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Β.8.1 Παραγωγή ήχου (εάν απαιτείται) NAI   

Β.8.2 Μουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Β.8.3 Εκφώνηση/Σπικάζ/ voice over Ελληνικά   

Β.9 Αγγλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.10 Ιταλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.11 Γαλλικοί υπότιτλοι ΝΑΙ   

Β.12 Τύπος Βίντεο: 1920x1080-
progressive - 25 fps ΝΑΙ   

Β.12.1 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080 ΝΑΙ   

Β.12.2 Εικονοστοιχεία (pixels): 2.073.600 ΝΑΙ   

Β.12.3 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9 ΝΑΙ   

Β.12.4 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

Β.12.5 Σάρωση:Progressive ΝΑΙ   

Β.12.6 frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Β.13 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

ΝΑΙ 

  

Β.14 Πλήρη εκχώρηση πνευµατικών 
δικαιωµάτων στον Ανάδοχο ΝΑΙ   

Β.15 Εξαγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων (movie export) 

Β.15.1 Τύπος Βίντεο : ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

HD-1920x1080-progressive 

Β.15.2 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080 ΝΑΙ   

Β.15.3 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600 ΝΑΙ   

Β.15.4 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): 
16:9 ΝΑΙ   

Β.15.5 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 1920x1080, 
progressive  

ΝΑΙ 
  

Β.15.6 Bitrate/ ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps ΝΑΙ   

Β.15.7 Audio settings: AAC 320Kbps, 48 
KHz, 

Stereo ή Linear PCM, Stereo, Rate 
48000 Khz, 16 Bits 

ΝΑΙ 

  

Β.15.8 Ψηφιακό αρχείο για το Internet: 
Mp4(H264-12Mbps), 
1920x1080,progressive 

ΝΑΙ 
  

Β.15.9 Αρχεία για τηλεόραση: 

α)σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ 

  

Γ Παραγωγή τηλεοπτικού µηνύµατος 

Γ.1 ∆ιάρκεια: ≥60 δευτερολέπτων  ΝΑΙ   

Γ.2 Συγγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

Γ.2.1 Τελική έγκριση σεναρίου από Φ.∆. ΝΑΙ   

Γ.2.2 ∆υνατότητα  συνδυασµού 
τµηµάτων της ταινίας 
ντοκυµαντέρ και της ταινίας 
κινουµένων σχεδίων εφόσον το 
καταδείξει το σενάριο 

ΝΑΙ 

  

Γ.3 Ανάλυση Εικόνας: 1920Χ1080 ΝΑΙ   

Γ.4 Εικονοστοιχεία (pixels):2.073.600 ΝΑΙ   

Γ.5 Λόγος Πλευρών (Aspect Ratio): ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
16:9 

Γ.6 Λόγος Πλευρών εικονοστοιχείου  
(Pixel Aspect Ratio ): Square 1:1 ΝΑΙ   

Γ.7 Frame rate: 25 fps ΝΑΙ   

Γ.8 Bitrate / ρυθµός µετάδοσης: 50 
Mbps ΝΑΙ   

Γ.9 Editing: διαδικασία loading ή 
capturing του οπτικοακουστικού 
υλικού σε Η/Υ, συγχρονισµός 
video µε audio, ηλεκτρονική 
συναρµογή εικόνας και ήχου, 
εµπλουτισµός υλικού, εξαγωγή 
ταινίας(exporting) 

NAI 

  

Γ.10 Ηχητικός σχεδιασµός, ανάλογα µε 
το θέµα ΝΑΙ   

Γ.11 Μουσική και ηχητική επένδυση ΝΑΙ   

Γ.12 Γλώσσα εκφώνησης εφόσον 
απαιτηθεί απο το σενάριο Ελληνικά   

Γ.13 Παράδοση τηλεοπτικού 
µηνύµατος: 

α) Σε ψηφιακό αρχείο Quick time 
mov (Prores-HQ) και Mp4(H264-
50 Mbps) σε ανάλυση 1920x1080 
progressive(25fps) και 720x576 
anamorphic/progressive/25fps 

β) Σε tape DVCAM ή DVCPRO σε 
ανάλυση PAL- 720x576 
anamorphic/ 25 fps 

ΝΑΙ 

  

∆ Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 

∆.1 ∆ιάρκεια ≥30 
δευτερλεπτα 

  

∆.2 Συγγραφή κειµένου προς 
εκφώνηση ΝΑΙ   

∆.3 Έγκριση κειµένου προς εκφώνηση 
από το Φ.∆. ΝΑΙ   

∆.4 Εκφώνηση ΝΑΙ   

∆.5 1η Γλώσσα εκφώνησης Ελληνικά   

∆.6 2η Γλώσσα εκφώνησης Αγγλικά   

∆.7 Μουσική και ηχητική Επένδυση  ΝΑΙ   

∆.8 Linear PCM, Stereo, Rate 48000 ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 
Khz, 16 Bits 

Ε Αναπαραγωγή DVD 

Ε.1 ∆ηµιουργία και επεξεργασία DVD 
(authoring) NAI   

Ε.2 Mενού του DVD NAI   

Ε.3 Yπόβαθρο (background) του DVD NAI   

Ε.4 Εµπεριέχει ταινία ντοκυµατέρ και 
ταινία κινουµένων σχεδίων ΝΑΙ   

Ε.5 ∆ηµιουργία µήτρας DVD NAI   

Ε.6 Εκτύπωση σχεδίου / εικόνας στο 
DVD µε σχετικούς τίτλους ΝΑΙ   

Ε.7 Σχεδιασµός σχεδίου / εικόνας για 
εκτύπωση επάνω στο DVD ΝΑΙ   

Ε.8 Προστατευτικό κάλυµµα DVD NAI   

Ε.9 Είδος καλύµµατος DVD χαρτόνι   

Ε.10 Αριθµός DVD που θα 
αναπαραχθούν ≥800   

Ε.11 Κώδικας συµπίεσης: Mpeg2 codec   ΝΑΙ   

Ε.12 Frame size : 720x576 anamorphic ΝΑΙ   

Ε.13 Frame rate: 25fps ΝΑΙ   

Ε.14 Progressive scan  ΝΑΙ   

Ε.15 Bitrate: 6-9 Mbps ΝΑΙ   

Ε.16 Internet: Quicktime Mov, Mpeg4, 
1920x1080, 16:9 ΝΑΙ   

 

 

Τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτια, αισθητικά ελκυστικά για τον 
θεατή/ακροατή και απαλλαγµένα από πνευµατικά δικαιώµατα στο σύνολό τους. Οι 
υπηρεσίες προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) που τυχόν προκύπτουν από τη 
χρήση µουσικών θεµάτων και οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα χρησιµοποιηθεί 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και µόνον αυτόν. Επίσης, πνευµατικά δικαιώµατα 
που προκύπτουν κατά τη δηµιουργία του οπτικοακουστικού υλικού της παρούσας 
προκήρυξης, παραχωρούνται πλήρως στο Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για κάθε χρήση. 

Το οπτικοακουστικό υλικό που θα προκύψει, θα καλύψει τις ανάγκες του Φορέα ∆ιαχείρισης  του 
Ε.Θ.Π.Ζ. για ενηµέρωση του κοινού που επισκέπτεται ή προτίθεται να επισκεφθεί την 
προστατευόµενη περιοχή, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή των δράσεων 
προστασίας, διαχείρισης και διατήρησης της περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Οι εργασίες που απαιτούνται από τον Ανάδοχο είναι σενάριο, πλάνα, µοντάζ, σχεδίαση καθώς και 
ότι ειδική εργασία απαιτείται για την παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού του Φορέα 

∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. Επισηµαίνεται ότι θα παραδοθεί κάθε διαθέσιµο πλάνο που έχει στην 
κατοχή του ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στον Ανάδοχο του έργου. 

Οι  συνολικές ποσότητες του οπτικοακουστικού υλικού που ζητούνται κατά είδος περιέχονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3: Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
CPV 

1 
Παραγωγή ταινίας (ντοκιµαντέρ) και 
τηλεοπτικού µηνύµατος  

1+1 

92200000-3 2 Παραγωγή κινούµενων σχεδίων 1 

3 Παραγωγή ραδιοφωνικού µηνύµατος 1 

4 Αναπαραγωγή DVD 800 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της παρούσης 
σύµβασης και η οποία λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καµιά αξίωση του αναδόχου. Ο χρόνος αυτός 
αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ως καθυστέρηση νοείται ο χρόνος που παραδίδεται από τον Ανάδοχο 
το κάθε παραδοτέο έως ότου, είτε παραληφθεί από την Αναθέτουσα αρχή και δοθεί έγγραφη εντολή 
έναρξης της επόµενης φάσης, είτε δεν παραληφθεί και ζητηθούν διορθώσεις επί του παραδοτέου. 
Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 
31/12/2015, οπότε και ολοκληρώνεται η τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδος. 
 
 Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για την Υπηρεσία στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι 
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:   
 
 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
ΦΑΣΗ Α’  

Σενάριο ντοκιµαντέρ Εντός ενός (1) µηνός από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

Σενάριο κινουµένων σχεδίων Εντός ενός (1) µηνός από την 
υπογραφή της Σύµβασης 

 
ΦΑΣΗ Β’ 

Ραδιοφωνικό µήνυµα Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

ΑΔΑ: 6ΑΑΖΟΡΡΥ-ΚΞ2
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Πρώτα δοκιµαστικά κινούµενων 
σχεδίων 

Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

Πρώτα δοκιµαστικά ντοκιµαντέρ και 
τηλεοπτικού µηνύµατος 

Εντός ενός (1) µηνός από την 
παραλαβή της Α’ Φάσης 

 
ΦΑΣΗ Γ’ 

Ντοκιµαντέρ και τηλεοπτικό µήνυµα Εντός τριών (3) µηνών από την 
παραλαβή της Β’ Φάσης 

Κινούµενα σχέδια Εντός τριών (3) µηνών από την 
παραλαβή της Β’ Φάσης 

Αναπαραγωγή DVD Εντός τριών (3) µηνών από την 
παραλαβή της Β’ Φάσης 

 

 
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 
της Υπηρεσίας. 
 
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και την παραλαβή των παραδοτέων του 
Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου µε Απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής είναι αρµόδια για: 

• Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση, 

• Την παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο, 

• Τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων επί του τρόπου υλοποίησης του έργου, 

• Την αξιολόγηση, 

• Τον έλεγχο, 

• Την έγκριση των επιµέρους παραδοτέων και του συνόλου του έργου, 

• Την παραλαβή κάθε παραδοτέου του έργου, συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Για την παραλαβή των παραδοτέων της παρούσας Προκήρυξης η Επιτροπή Παρακολούθησης 
εξετάζει τα εξής: 

Α) το εµπρόθεσµο ή µη της υποβολής τους. 

Β) τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το είδος, την ποιότητα και το 
περιεχόµενο αυτών (κάλυψη των επιµέρους τεχνικών απαιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 5 της σχετικής Προκήρυξης). 

Η επιτροπή παραλαβής µετά την κατάθεση του παραδοτέου από τον Ανάδοχο, θα πρέπει εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή διατυπώσει παρατηρήσεις και ενστάσεις επί του Παραδοτέου, θα ζητά εγγράφως από τον 
Ανάδοχο την συµπλήρωση-διόρθωση του και ο Ανάδοχο οφείλει να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών. Μετά την παραλαβή του Παραδοτέου από την επιτροπή, η αναθέτουσα αρχή 
θα δίδει έγγραφη εντολή έναρξης της επόµενης φάσης στον Ανάδοχο.   
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Συµβατικό Τίµηµα για την «Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.» του 

Υποέργου 1 (άξονας 3) από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
…………ολογράφως…………ευρώ (……………….. €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που 
αναλογεί και όλων των νόµιµων κρατήσεων και  καλύπτει το σύνολο του έργου.  

Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται και θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο 
όνοµά του βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο 
φορολογικής ενηµερότητας, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη εξουσιοδότηση, σε 
περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα συνδέεται µε την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε 
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου 

και σύµφωνα µε την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης – 
Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι: 

� Χορήγηση ποσού 30% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής της Α’ Φάσης της υπηρεσίας (µερική παραλαβή). 

� Χορήγηση ποσού 35% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής της Β’ Φάσης της υπηρεσίας (µερική παραλαβή). 

� Χορήγηση του υπόλοιπου ποσού 35% επί του συµβατικού τιµήµατος µε την έγκριση α) της 
οριστικής παραλαβής της Γ’ Φάσης της υπηρεσίας και β) της οριστικής παραλαβής της 
συνολικής υπηρεσίας (οριστική παραλαβή του έργου). 

 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των 
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
 
Τιµολόγιο ή Απόδειξη του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».  

Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 

Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την εκτέλεση του Έργου. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε κωδικό : 2011ΣΕ07580039 της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», που έχει ενταχθεί µε 
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την  αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ. 
174800/16-12-2011 Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις και  δικαιώµατα: 

1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει την υπηρεσία που αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση 
υπό την επίβλεψη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

2. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισµένο χρόνο την 
υπηρεσία που έχει αναλάβει µε την παρούσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν 
συµφωνηθεί. 

3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εµπροθέσµως, άρτια υλοποίηση του αντικειµένου της 
σύµβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.». 

4. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» αναλαµβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.  

5. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή της 
αµοιβής κατά τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε την παρούσα σύµβαση. 

6. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για 

λογαριασµό του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» εκτός της υλοποίησης της πράξης 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

α. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα 

σύµβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαµβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που 

σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν 
καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης. 

β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 

εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται για όσο χρόνο 
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη 
τέτοιας κατάστασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα.  
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της 
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλόµενων.  

∆ηλώνεται ρητώς ότι καµία αύξηση οικονοµικού αντικειµένου δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για συµπληρωµατική εργασία 
δεν είναι επιλέξιµες. 

Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη  (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση  το 
συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.   

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει την παρούσα 

σύµβαση ή µέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωµα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, 
χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση του έτερου συµβαλλοµένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 
αρµόζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δικαιούται να 

υπαναχωρήσει αζήµια από τη σύµβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής 
ζηµίας την οποία υφίσταται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις προς τούτο 
επανειληµµένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 
 
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 
 
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
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α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του 
πράξουν το ίδιο. 
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες του θα 
πράξουν το ίδιο. 
 
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 
του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία 
του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να 
χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 
 

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 

τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση 

και µετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δε µπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που 

πηγάζει από την παρούσα σύµβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσµεύει τους 
συµβαλλόµενους και µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύµβασης αυτής. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» ότι υλικό του έχει 
παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε 
λύση της σύµβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,& αρχή που 
εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθµητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το 5% του 
Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από 
το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους συµβαλλοµένους.  
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ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη. 

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική 

προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 
νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Ζακύνθου. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύµβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέλος ένα 
και για λογαριασµό του.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 
 

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας                                                           
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας                                                                 
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,                                   

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 

 

Επωνυµία Αναδόχου………. 

 

 

 

…………………………………. 
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