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Προς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 
            ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
            ΙΕΡΕΑ ΝΕΡΟΥΛΗ 2 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
            Τ.Κ. 291 00 
 
 
 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση 

της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών οικοτουρισμού» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος 
«Conservation of marine turtles in the Mediterranean Region – Διατήρηση 
Θαλάσσιων Χελωνών στην Μεσόγειο» του ιδρύματος MAVA. 

 
 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην 
ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, 

Καλεί 
 

τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλλει έγγραφη Οικονομική 
Προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, για τη 
σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
«Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών οικοτουρισμού» στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του προγράμματος «Conservation of marine turtles in the 
Mediterranean Region – Διατήρηση Θαλάσσιων Χελωνών στην Μεσόγειο» του 
ιδρύματος MAVA (Activity 4.4.1 Pilot action with  private operators in Zakynthos 
National Park to test an eco-tourism product promoting turtle protection and 
management – Δράση 4.4.1 Πιλοτικές δράσεις με επιχειρηματίες στο θαλάσσιο πάρκο 
Ζακύνθου για την δοκιμή οικοτουριστικού προϊόντος που προωθεί την προστασία και 
διαχείριση των θαλάσσιων χελωνών).  
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των δέκα 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (10.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), 
καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως της προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή 1η 
Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των προσφορών απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 
2695029870, fax: 2695023499, e-mail: info@nmp-zak.org 
 
 
 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Ωκεανογραφίας και 
Θαλασσίων Βιοεπιστημών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας 
 

 «Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών οικοτουρισμού» στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Conservation of marine turtles in 
the Mediterranean Region – Διατήρηση Θαλάσσιων Χελωνών στην Μεσόγειο» 

του ιδρύματος MAVA 
 

 
 

Έργο: «Conservation of marine turtles in the Mediterranean Region – Διατήρηση Θαλάσσιων 
Χελωνών στην Μεσόγειο» του ιδρύματος MAVA. 
 
Υπηρεσία προς ανάθεση: Activity 4.4.1 Pilot action with  private operators in Zakynthos 
National Park to test an eco-tourism product promoting turtle protection and management – 
Δράση 4.4.1 Πιλοτικές δράσεις με επιχειρηματίες στο Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου για την 
δοκιμή οικοτουριστικού προϊόντος που προωθεί την προστασία και διαχείριση των Θαλάσσιων 
Χελωνών. 
 
Διάρκεια υπηρεσίας: Έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Προϋπολογισμός: 10.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24% και όλες τις νόμιμες κρατήσεις) 
 
Αντικείμενο υπηρεσίας: Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά στην υποστήριξη των δράσεων 
του έργου «Conservation of marine turtles in the Mediterranean Region – Διατήρηση 
Θαλάσσιων Χελωνών στην Μεσόγειο» που στοχεύουν στην δημιουργία πιλοτικού πλαισίου (με 
κατάρτιση κώδικά καλής πρακτικής) και μοντέλου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 
άλλες προστατευόμενες περιοχές στη Μεσόγειο για την ανάπτυξη οικο-τουριστικού προϊόντος 
συμβατό με την διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών. Τα παραδοτέα της 
υπηρεσίας αυτής θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των σχετικών πακέτων εργασίας του 
εν λόγω έργου.     
 
Παραδοτέα:  
Α’ Φάση υλοποίησης (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 2 μήνες μετά):  

 Προετοιμασία ενός σχεδίου εργασίας (work plan) για τον προγραμματισμό και ανάπτυξη 

εξειδικευμένου προϊόντος για την παρατήρηση της θαλάσσιας χελώνας   

 Συναντήσεις εργασίας με εμπλεκομένους φορείς και επιχειρηματίες  

 Εβδομαδιαίες συναντήσεις εργασίας με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα 

διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 Επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος 

 Μηνιαίες αναφορές προόδου  στην αγγλική γλώσσα 

 Αρχική έκθεση εργασιών στην αγγλική γλώσσα (1
η
)  

Β’ Φάση υλοποίησης (από την λήξη της Α΄ Φάσης υλοποίησης έως και 2 μήνες μετά): 

 Υλοποίηση σχεδίου εργασίας (work plan) για τον προγραμματισμό και ανάπτυξη 

εξειδικευμένου προϊόντος για την παρατήρηση της θαλάσσιας χελώνας   

 Συναντήσεις εργασίας με εμπλεκομένους φορείς και επιχειρηματίες  

 Εβδομαδιαίες συναντήσεις εργασίας με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα 

διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 Επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος 

 Μηνιαίες αναφορές προόδου  στην αγγλική γλώσσα 

 Ενδιάμεση έκθεση εργασιών στην αγγλική γλώσσα (2
η
)  

Γ’ Φάση υλοποίησης (από την λήξη της Β΄ Φάσης υλοποίησης έως και 2 μήνες μετά): 

 Υλοποίηση σχεδίου εργασίας (work plan) για τον προγραμματισμό και ανάπτυξη 

εξειδικευμένου προϊόντος για την παρατήρηση της θαλάσσιας χελώνας   
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 Συναντήσεις εργασίας με εμπλεκομένους φορείς και επιχειρηματίες  

 Εβδομαδιαίες συναντήσεις εργασίας με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του 

φορέα διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 Επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος 

 Μηνιαίες αναφορές προόδου  στην αγγλική γλώσσα 

 Τελική έκθεση εργασιών στην αγγλική γλώσσα (3
η
)  
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