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Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. 

 
 
Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο 

«Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της 
Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλαστικά», στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος  Plastic Busters MPAs. 
 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), προτίθεται να προβεί 
στην απευθείας ανάθεση σύµβασης υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/2016, µε αντικείµενο την παροχή 
υπηρεσίας µε τίτλο «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο της Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλαστικά» µε 
κωδικό CPV: [71354500-9] -Υπηρεσίες θαλάσσιων µελετών, που αφορά την υλοποίηση του 
προγράµµατος Interreg MED 2014-2020 µε τίτλο έργου PlasticBusters MPAs (Plastic Busters: 
preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της 
βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές) µε 
κωδικό Π∆Ε 2018ΣΕ07520002, µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής και µέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(24.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Το ποσό θα 
βαρύνει τον λογαριασµό εξόδων (ΕΛΓΖ) 61 «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του Φορέα για το έτος 2020. 

 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούµενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών 
«Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου για 
την µελέτη και πρόβλεψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά» αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ της παρούσας ανακοίνωσης.  
 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: ∆έκα (10) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Η υλοποίηση των δράσεων στις δύο Πιλοτικές Εφαρµογές θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις (3) Φάσεις 
(Α΄ Φάση, Β΄ Φάση και Γ΄ Φάση) που χωρίζονται χρονικά ως εξής: 1) Α΄ Φάση µε διάρκεια 2 µήνες 
από την υπογραφή της Σύµβασης, 2) Β΄ Φάση µε διάρκεια 2 µήνες από την λήξη της Α΄ Φάσης και 

3) Γ΄ Φάση µε  διάρκεια 6 µήνες από την λήξη της Β΄ Φάσης.   
 
∆ικαίωµα Συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε:  

α) κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016,  

 
των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείµενο.          
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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΧΩΡΟΡΡΥ-7ΟΤ





Σε κάθε περίπτωση απαιτείται (επί ποινή αποκλεισµού) Οµάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα 

περιλαµβάνονται τουλάχιστον τρία (3) µέλη µε την παρακάτω ειδίκευση:  

1) Ένας Χηµικός-Ωκεανογράφος κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, µε 10-ετή εµπειρία στη 

µελέτη των Ανθρωπογενών επιπτώσεων στην Ποιότητα του Θαλάσσιου και Παράκτιου 

Περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένης της Ρύπανσης από Θαλάσσια Απορρίµµατα, στη 

∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης και στην υλοποίηση, διοίκηση και συντονισµό Εθνικών και 

∆ιεθνών Ερευνητικών Προγραµµάτων µε αντικείµενο το Θαλάσσιο Περιβάλλον. 

2)  Ένας Βιολόγος Ωκεανογράφος κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος µε 10-ετή εµπειρία 

στην Οικολογία και τη Ρύπανση Παράκτιων και Μεταβατικών Οικοσυστηµάτων, στη 

∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης και των Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών, και στην 

υλοποίηση, διοίκηση και συντονισµό Εθνικών και ∆ιεθνών Ερευνητικών Προγραµµάτων µε 

αντικείµενο το Θαλάσσιο Περιβάλλον.  

3) Ένας Χηµικός Περιβαλλοντολόγος κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, µε 5-ετή εµπειρία 

στη Ρύπανση Υδάτινων Αποδεκτών και συµµετοχή σε Εθνικά και ∆ιεθνή Ερευνητικά 

Προγράµµατα.  
 

Η ανωτέρω εµπειρία των ατόµων της Οµάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. 

 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 

προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι έχουν αντικείµενο εργασίας συναφές µε την 
παρούσα υπηρεσία (ο συγκεκριµένος όρος είναι επί ποινή αποκλεισµού), να προβούν σε σχετική 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα στην παρούσα πρόσκληση - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική και οικονοµική προσφορά ως κάτωθι.  
 
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. «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της 
Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλαστικά» - «Αριθµός 
πρωτ. πρόσκλησης: 717/16-04-2020» 

δ. Ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (12/05/2020). 

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

τηλεοµοιοτυπίας). 
 

Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρείς (3) 
διαφορετικούς Φακέλους: 
 
α. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , που θα περιέχει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
«προϋποθέσεις συµµετοχής» µε την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  
 

• Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συµµετοχή στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα στην παρούσα 

πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
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• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα ή Συνοπτικό Προφίλ του υποψήφιου Αναδόχου (επισηµαίνεται ότι 
σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από νοµικό πρόσωπο, τότε το δικαιολογητικό αυτό αφορά το 

νοµικό πρόσωπο).  

• Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόµοιων και συναφούς 
αντικειµένου µε το προκηρυσσόµενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούµενη τετραετία, 
µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και της Αναθέτουσας Αρχής και 
του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζόµενου σε αυτό. 

• Κατάλογο της οµάδας έργου, τα µέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών και 
αποδεδειγµένη εµπειρία σύµφωνα µε τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, 

για την πιστοποίηση των οποίων θα πρέπει να προσκοµίζονται αφενός βιογραφικά σηµειώµατα 
και αφετέρου έγγραφα (τίτλοι σπουδών, συµβάσεις συνοδευόµενες από πρακτικά παραλαβής ή 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο όπως π.χ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ή 
υπογεγραµµένος κατάλογος έργων που αποδεικνύει την σχετική εµπειρία κλπ) που θα 
αποδεικνύουν τα ελάχιστα προσόντα της οµάδας έργου. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε την οποία θα δηλώνεται από 
τους συµµετέχοντες:  

i. ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης,  

ii. ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,  

iii. ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 
προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων της έναντι 
φορέων του δηµόσιου τοµέα,  

iv. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους,  
v. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ότι µελέτησα και 

αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία 
που προσφέρω τηρεί τις ζητούµενες προδιαγραφές, β) δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή µου σε 
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).  

• Φορολογική ενηµερότητα και Ασφαλιστική ενηµερότητα ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 
(τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκοµίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική 

ενηµερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και εντός 3 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
τους και επί ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία ανάθεσης»  

• Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

 Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει το δικαίωµα συµµετοχής του υποψήφιου Αναδόχου.   
 
β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της  υπηρεσίας, 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, κλπ), σύµφωνα και µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως 

περιγράφονται παρακάτω. Στον φάκελο θα κατατεθεί οτιδήποτε απαιτείται από την παρούσα 
εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειµένου να βαθµολογηθεί.    
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν 
διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα. 
 

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, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%). 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 πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  
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Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο φάκελο 
τα οικονοµικά στοιχεία. 
 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι την Τρίτη 12/05/2020, 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 ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε 
γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Φορέα ∆ιαχείρισης 
του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισµός για την «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και 
στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της 
Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλαστικά» ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(24.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόµιµων κρατήσεων.  
 

Επισηµαίνεται ότι πέραν των υπόλοιπων νόµιµων κρατήσεων που γίνεται στον Ανάδοχο, γίνεται 
επιπλέον κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., η οποία υπολογίζεται µε συντελεστή 0,07% επί του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος. 

 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον λογαριασµό εξόδων (ΕΛΓΖ) 61 
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Φορέα για το έτος 2020 και 
αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος Interreg MED 2014-2020 µε τίτλο έργου PlasticBusters 
MPAs (Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected 
Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες 
Προστατευόµενες Περιοχές) µε κωδικό Π∆Ε 2018ΣΕ07520002. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Συνοπτικών  
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) µε κριτήριο τη 

συµφερότερη  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής. 
 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών:  
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
2. Φορολογική ενηµερότητα  

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο 

όνοµά του βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών όπου απαιτείται (τιµολόγιο, ασφαλιστική 
ενηµερότητα, δελτίο φορολογικής ενηµερότητας, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη 
εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). 
 
Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής όπως ορίζεται µε απόφαση από το ∆Σ του 
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου θα πιστοποιεί την ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου και θα κάνει την οριστική παραλαβή. 
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Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την παραλαβή του τελικού παραδοτέου από την εκάστοτε 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι: 

1. Το 25% του συµβατικού τιµήµατος µε το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόµιµες κρατήσεις µετά την 
παραλαβή της Α’ Φάσης.  

2. Το 25% του συµβατικού τιµήµατος µε το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόµιµες κρατήσεις µετά την 
παραλαβή της Β’ Φάσης.  

3. Το υπόλοιπο 50% του συµβατικού τιµήµατος µε το ΦΠΑ (24%) και όλες τις νόµιµες κρατήσεις 

µετά την  παραλαβή της Γ’ Φάσης και την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 
 
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. 

 
Ρητά συµφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δεν καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει 
καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αµοιβής του «Αναδόχου» 
εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις του 
έργου PlasticBusters MPAs (Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean 
Marine Protected Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές 

Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές) µε κωδικό Π∆Ε 2018ΣΕ07520002. 
 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
ως κάτωθι: 

 
Αποσφραγίζεται ο φάκελος  που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 

Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πρόσκλησης 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.  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος  που περιέχει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
 
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις 

τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν οι προσφερόµενες υπηρεσίες πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Τεχνικές προδιαγραφές που, κατά την 
κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε 
περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως επουσιώδεις, οι 
αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές  προδιαγραφές απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών  
προσφορών. 
 

Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας 
και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση τη συµφερότερη από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε βάση τον ακόλουθο 
τύπο: 
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Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς 
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε 
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια. 

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

 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστής 

Βαρύτητας  

A ΟΜΑ∆Α Α/ Μεθοδολογία Προσέγγισης & Υλοποίησης του έργου  40% 

Α1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση 
του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες 

20%  

Α2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και αποτελεσµατικής µεθοδολογίας 
υλοποίησης του έργου 

20%  

 

Β ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση-∆ιοίκηση οµάδας έργου  60% 

B1 ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος / Σχετική εµπειρία Αναδόχου σε 
αντίστοιχα έργα  

20%  

B2 Οργάνωση/ροή του έργου 5%  

B3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης/παράδοσης 5% 

B4 Υπεύθυνος έργου  

(Θα αξιολογηθεί ο βαθµός επάρκειας και ανταπόκρισης του Υπεύθυνου Έργου 
στις απαιτήσεις σπουδών,  εξειδικεύσεων και εµπειρίας). 

15% 

Β5 Λοιπά στελέχη της οµάδας έργου  

(θα αξιολογηθεί ο βαθµός επάρκειας και ανταπόκρισης των λοιπών στελεχών, 
στις απαιτήσεις σπουδών, εξειδικεύσεων και εµπειρίας. Ειδικότερα θα ληφθούν 
ιδιαίτερα υπόψη: H εργασιακή εµπειρία των προτεινόµενων στελεχών στο 
αντικείµενο του Έργου. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέµατα µε άµεση 
σχέση µε το αντικείµενο του Έργου.) 

15% 

                                     
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται 

αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει 

από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του,  η δε συνολική βαθµολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. Η 

συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:  

 

Βi = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +......+σν.Κν  

 

Όπου  

Βi: συνολική βαθµολογία προσφοράς, σν: συντελεστής βαρύτητας του Κν κριτηρίου.  

 

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
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 από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν 
απαράδεκτες και απορρίπτονται ο οποίος θα συµπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης 
της επιτροπής.   
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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. 

 

Αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς - Κατάταξη προσφορών 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και δεν υπερβαίνει  τον  

προϋπολογισµό  της υπηρεσίας σηµειώνεται  η  συνολική  προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του 

υποψηφίου.  
 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση το συντελεστή βαρύτητας τόσο 
για την τεχνική προσφορά όσο και για την οικονοµική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την 

µεγαλύτερη τιµή Λj σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  
 
Λi = (85)*(Bi/Bmax) + (15)*(kmin/ki) 
 
όπου Bmax  = Η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  
 
Βi = Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i  
 
Κmin = το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς µε την µικρότερη τιµή  
 
Κi = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προφοράς i  
 
Ο υπολογισµός Λj γίνεται µέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο χωρίς στρογγυλοποίηση. 

 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  

β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα 
αρχή στην παρούσα διακήρυξη (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016). 
 

Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» διατηρεί το δικαίωµα να εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν 
αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει από τον 
Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας της υπηρεσίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία της υπηρεσίας 
τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.  
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Ειδικότερα, σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή 
ιδιαίτερα χαµηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. 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 88 του Νόµου 4412/2016. 
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 
ενιαίο πρακτικό µε τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης, την τελική κατάταξη των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού και τα υποβάλει 
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είτε για την κατακύρωση της σύµβασης και την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας.  

 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί  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 στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 
Ζάκυνθος, τηλ. 26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org. 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 
 
 
 
 

 
 

Καθηγητής  ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 
Τµήµα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστηµών 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος E-Mail: info@nmp-zak.org, 

Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499 Website: http://www.nmp-zak.org 

  



















(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

                                                                        

 

 

              Ηµεροµηνία, …………......................... 

                          ΠΡΟΣ:  

                       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
της Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από 
Πλαστικά» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράµµατος Plastic Busters MPAs. 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………. 

Για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας 
Ρύπανσης από Πλαστικά». 

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και 
αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

…………………, ...../......./2020 

                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ∆ΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

     (υπογραφή-σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

Έργο: Πρόγραµµα Interreg MED 2014-2020 µε τίτλο έργου PlasticBusters MPAs (Plastic 

Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – 
Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες 
Προστατευόµενες Περιοχές) µε κωδικό Π∆Ε 2018ΣΕ07520002 
 
 
Υπηρεσία προς ανάθεση: «Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών στο Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου για την µελέτη και πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης 
από Πλαστικά», µε κωδικό CPV: [71354500-9] -Υπηρεσίες θαλάσσιων µελετών, (WP5 -  
Activity 5.4: Αύξηση της τεχνογνωσίας και εκπαίδευση στην εφαρµογή επιλεγµένων 
µέτρων κατά της ρύπανσης από πλαστικά σε Μεσογειακές Προστατευόµενες Περιοχές 
(Capacity building and training on how to implement selected ML measures in Med 

MPAs). 
 
 
∆ιάρκεια και φάσεις υλοποίησης: ∆έκα (10) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
Η υλοποίηση των δράσεων στις δύο Πιλοτικές Εφαρµογές θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις 

(3) Φάσεις (Α΄ Φάση, Β΄ Φάση και Γ΄ Φάση) που χωρίζονται χρονικά ως εξής: 1) Α΄ 
Φάση µε διάρκεια 2 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης, 2) Β΄ Φάση µε διάρκεια 2 
µήνες από την λήξη της Α΄ Φάσης και 3) Γ΄ Φάση µε  διάρκεια 6 µήνες από την λήξη της 
Β΄ Φάσης.   
 
 
Προϋπολογισµός: 24.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των 
νόµιµων κρατήσεων. 
 
 
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:  
Στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης των δράσεων του έργου 
ή/και στην έδρα του Αναδόχου. 
 
 
Αντικείµενο των υπηρεσιών 
Η υπηρεσία αφορά στον σχεδιασµό και υλοποίηση επιλεγµένων µέτρων για την µείωση 

της Ρύπανσης από Πλαστικά στην Προστατευόµενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.). Τα επιλεγµένα µέτρα για την µείωση της Ρύπανσης από 
Πλαστικά στο Ε.Θ.Π.Ζ. προέκυψαν από την µέχρι τώρα υλοποίηση του Ερευνητικού 
Προγράµµατος PLASTICBUSTERS MPAs (Πακέτο Εργασίας 4 του Τ∆ του Προγράµµατος) 
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και  περιλαµβάνουν α) την ανάπτυξη καλών 

Πρακτικών του Τουρισµού και των ∆ραστηριοτήτων Αναψυχής, β)  την βελτίωση της 
διαχείρισης των Στερεών Απορριµµάτων, γ) την προώθηση της αντικατάστασης  των 
Πλαστικών µίας χρήσης, δ) την αποτροπή ρίψης συγκεκριµένων αντικειµένων επί της 
Προστατευόµενης Περιοχής (π.χ. ρίψη γόπας τσιγάρου σε Παραλίες ωοτοκίας του 
Θαλάσσιου Πάρκου).  
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Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο του Έργου αφορά στον σχεδιασµό και υλοποίηση δυο 
Πιλοτικών Εφαρµογών στα πλαίσια υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράµµατος 
PLASTICBUSTERS MPAs στο Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. όπως περιγράφεται παρακάτω.  

 
 
1. Πιλοτική Εφαρµογή 1: Προώθηση της µείωσης των Πλαστικών µίας χρήσης σε 
Επιχειρήσεις που γειτνιάζουν µε Παραλίες Ωοτοκίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)    
Πρόκειται για ένα µέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση της µείωσης των Πλαστικών 

µιας χρήσης και ειδικότερα των Πλαστικών ποτηριών του καφέ και περιλαµβάνει την 
ενεργό συµµετοχή των Τοπικών Επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στις Παραλίες 
Ωοτοκίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) σε εθελοντική βάση αλλά 
και την εµπλοκή των Πολιτών και των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Προστατευόµενη Περιοχή. Σε αυτήν την πιλοτική εφαρµογή, θα πρέπει επίσης να 
προβλέπεται, σε επίπεδο σχεδιασµού, η παροχή Αντισταθµιστικών Οφελών – Κινήτρων 

για τη χρήση εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων (π.χ. παροχή από τις 
Επιχειρήσεις επαναχρησιµοποιήσιµων σκευών – ή/και χάρτινων κυπέλλων).  
 
∆ράσεις Πιλοτικής Εφαρµογής 1  
► ∆ηµιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης ως Οδικό Χάρτη για την παρούσα 
υλοποίηση της δράσης αλλά  και µελλοντική αναφορά 

► Οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού µε την ενεργό συµµετοχή 
της Τοπικής Κοινωνίας και παραγωγικών/κρατικών/τοπικών Φορέων. 
► Καθιέρωση συνεργασιών µε Τοπικές Επιχειρήσεις και Πολίτες στις Παραλίες Ωοτοκίας 
της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π.   
► Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής του έργου στις Παραλίες 
Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π.    

 
Οµάδες-Στόχοι:  
► Πολίτες και επισκέπτες των Παραλιών Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π. 
► Τοπικές Αρχές 
► Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και Οργανώσεις Πολιτών  

► Τουριστικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις 
► Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης 
 
Αναµενόµενα Αποτελέσµατα  
► Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά µε το ζήτηµα των 
Πλαστικών Απορριµµάτων 

► Ενίσχυση της συµµετοχικής προσέγγισης σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης 
► Μείωση στις επιπτώσεις των Θαλάσσιων Πλαστικών Απορριµµάτων στις Παραλίες 
Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π. 
► Ενισχυµένη συλλογική συνείδηση, κοινωνική δράση και συµµετοχή της Τοπικής 
Κοινωνίας 
 
∆είκτες Επιτυχίας της ∆ράσης 
► Αριθµός παραγόµενων Εγγράφων/Αναφορών/Εκδηλώσεων/Επικοινωνιακών 
δράσεων 
► Αριθµός Εµπλεκόµενων Φορέων 
► Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
► Αριθµός επαναχρησιµοποιούµενων σκευών ή χάρτινων κυπέλλων που προσφέρονται 

από Επιχειρήσεις στις περιοχές που γειτνιάζουν µε τις Παραλίες Ωοτοκίας της Θαλάσσιας 
Χελώνας στην Π.Π. 
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2. Πιλοτική Εφαρµογή 2: Αποτροπή ρίψης συγκεκριµένων  αντικειµένων – 
απορριµµάτων στις Παραλίες Ωοτοκίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
(Ε.Θ.Π.Ζ.)    
Πρόκειται για ένα µέτρο που αποσκοπεί σε ένα Σχέδιο ∆ράσης στην κατεύθυνση της 
προσπάθειας απαγόρευσης της ρίψης Γόπας Τσιγάρων στις Παραλίες Ωοτοκίας του 
Ε.Θ.Π.Ζ. µε την εµπλοκή των Τοπικών Αρχών και της Τοπικής Κοινωνίας.  
 
∆ράσεις Πιλοτικής Εφαρµογής 2  
► ∆ηµιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης ως Οδικό Χάρτη για την παρούσα 

εφαρµογή της ∆ράσης αλλά και τη µελλοντική βιωσιµότητα της 
► ∆ραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού µε την ενεργό συµµετοχή της Τοπικής 
Κοινωνίας 
► Καθιέρωση της εµπλοκής των Υπευθύνων Λήψης Αποφάσεων 
► Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της δράσης 
 
Οµάδες-Στόχοι:  
► Πολίτες και επισκέπτες των Παραλιών Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π. 
► Τοπικές αρχές 
► Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και Οργανώσεις Πολιτών  
► Τουριστικές Επιχειρήσεις 
► Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης 

 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα  
► Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά µε το ζήτηµα των 
Απορριµµάτων στις Παραλίες Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π. 
► Ενίσχυση της συµµετοχικής προσέγγισης σε θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης 
► Μείωση στις επιπτώσεις των Θαλάσσιων Απορριµµάτων στις Παραλίες Ωοτοκίας της 

Θαλάσσιας Χελώνας στην Π.Π. 
► Ενισχυµένη συλλογική συνείδηση, κοινωνική δράση και συµµετοχή της Τοπικής 
Κοινωνίας 
 
∆είκτες επιτυχίας της δράσης 
► Αριθµός παραγόµενων εγγράφων/αναφορών/εκδηλώσεων/επικοινωνιακών 
δράσεων 
► Αριθµός εµπλεκόµενων φορέων 
► Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
► % επιτυχία  στην µείωση των τσιγάρων στην Παραλία Ωοτοκίας της Θαλάσσιας 
Χελώνας στην Π.Π. 

 
 
 
Παραδοτέα: 
 
Παραδοτέα Α΄ Φάσης (δύο µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης) 
 Απολογιστική Έκθεση της παρούσας κατάστασης, πρόταση και αξιολόγηση 

µέτρων, παραδείγµατα καλών πρακτικών από άλλες περιοχές, αναµενόµενα 

αποτελέσµατα  και καθορισµός των οµάδων στόχων (Τεχνική έκθεση στην 

αγγλική γλώσσα µε εκτεταµένη περίληψη στα ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη 

µορφή – 2 αντίτυπα) 

Παραδοτέα Β΄ Φάσης (δύο µήνες από την λήξη της Α΄ Φάσης) 
 Σχέδιο ∆ράσης για την υλοποίηση της ∆ράσης για την µείωση της Ρύπανσης 

από Πλαστικά και Γόπες Τσιγάρων στις παραλίες Ωοτοκίας στην Προστατευόµενη 

Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου µε την εµπλοκή της Τοπικής 

Κοινωνίας (Τεχνική Έκθεση στην Αγγλική γλώσσα µε εκτεταµένη περίληψη στα 
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Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή – 2 Αντίτυπα) αλλά και ∆ράσεις 

∆ηµοσιότητας και Επικοινωνίας.  

 
Παραδοτέα Γ΄ Φάσης (έξι µήνες από την λήξη της Β΄ Φάσης) 
 Υλοποίηση των ∆ράσεων στην Προστατευόµενη Περιοχή του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου µε εργασίες πεδίου (Έκθεση Πεπραγµένων  στην 

Αγγλική γλώσσα µε εκτεταµένη περίληψη στα Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη 

µορφή – 2 Αντίτυπα στην οποία θα περιγράφονται Ποσοτικοί ∆είκτες υλοποίησης 

των Μέτρων: π.χ. Αριθµός συµµετεχόντων – Οµάδων-Στόχων, αριθµός 

παρεµβάσεων/ επικοινωνιακών µέσων) 

 Αξιολόγηση της εφαρµογής των προτεινόµενων Μέτρων (∆είκτες Επιτυχίας της 

∆ράσης) και προτάσεις για µελλοντική υλοποίηση τους από το Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο Ζακύνθου (Τεχνική Έκθεση στην Αγγλική γλώσσα µε εκτεταµένη Περίληψη 

στα Ελληνικά σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή – 2 Αντίτυπα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ά ς 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Χωρίς 

ΦΠΑ) και 
όλες τις 
νόµιµες 

κρατήσεις 
 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ         
(µε ΦΠΑ 

24%) 
 
 

1 

Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και 
στρατηγικών στο Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο της Ζακύνθου για την µελέτη και 
πρόβλεψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης 

από Πλαστικά 

1   

 
 

ΣΥΝΟΛΑ 
   

 
 
 

…….………………, …..../......./2020 

                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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