
 

                                                                                        
 

Άρτα 27/07/2021 
Αριθ. Πρωτ.:835 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομικής άποψης προσφοράς για την Συλλογή λειτουργικών 

απαιτήσεων για την πράξη «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και 
εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ 

των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034557 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 Τον ν.4519/2018 (ΦΕΚ25Α’/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

 Το ΦΕΚ 5951/Β’/31-12-2020 (ΑΡΙΘΜ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541) περί 
έγκρισης του Π/Υ 2021 των ΦΔΠΠ από το ΥΠΕΝ 

 Την υπ’αριθ. 2779/28-01-2019 (ΑΔΑ: 601Η7ΛΕ-3Β5) Απόφαση Ένταξης 

και την υπ’αριθμ. 148/27-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ16Ψ7ΛΕ-ΨΞΛ) 1η 

Τροποποίηση της πράξης «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και 
εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της 

βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του  
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ950/Β’/11-07-2005) 

 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 191/18-02-2021 πρωτογενές αίτημα για την 

προμήθεια ειδών / υπηρεσιών της Πράξης «ΕΡΜΗΣ».(ΑΔΑΜ: 

21REQ008160232 2021-02-18) 

 Την υπ.αριθ. 192/18-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
ΨΞΑΛ46Μ9Β4-ΜΚ0(ΑΔΑΜ: 21REQ008160537 2021-02-18) κάλυψης 

δαπανών παροχής υπηρεσιών 

 Την υπ αριθμ. 3.Β.6 Απόφαση της 8ης/19-05-2021 συνεδρίασης του ΔΣ 

του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας με ΑΔΑ: 
Ψ7Ζ346Μ9Β4-25Λ 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει  στη 
διερεύνηση πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την 

Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων, για την πράξη «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες 
ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και 

ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

Σκοπός της πράξης είναι: α) η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων (κωδ. 06), β) η προστασία και 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και η προώθηση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000 και 

των πράσινων υποδομών (6d), γ) η αξιολόγηση οικοσυστημάτων και περιοχών 
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ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους (6δ.1). Η πράξη αφορά 
στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής, οργάνωσης και προώθησης 

των οικοσυστημάτων και στοιχείων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ με αρχικό πεδίο 

εφαρμογής τις περιοχές Λευκάδας και Κεφαλλονιάς. 

 
Ιδιαίτεροι στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην: 

 Εναρμόνιση του περιεχομένου με τις ιδιαιτερότητες των υγροτόπων, 

παράκτιων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που έγκειται στην 

ΠΙΝ 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση των θετικών επιδράσεων της ψηφιακής 
πλατφόρμας στις αρμοδιότητες και το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών του 

Φ.Δ. Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι 

του ποσού των  5.000,00€ με ΦΠΑ (καθαρή αξία= 4.032,26 €, ΦΠΑ=967,74 €) 

Ο χρόνος παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας ορίζεται όχι πέραν της 

31/12/2021. 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
 

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στον Ανάδοχο, στοχεύει στην υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 

κόλπου-Λευκάδας (Αναθέτουσα Αρχή) για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων του Παραδοτέου Π2 1.2.: Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων της 

πράξης «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την 

αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων 

Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-

2020», CPV: 72312100-6. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου 

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του στην πράξη 

«”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την 

αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων 

Νήσων». Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει την αναλυτική μεθοδολογία 

υλοποίησης, τα εργαλεία/μέσα καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

αντικειμένου του έργου, ενώ λόγω της φύσης του τελευταίου, απαιτείται η 

συμμετοχή του Αναδόχου σε τουλάχιστον ένα ερευνητικό πρόγραμμα κατά το 

τελευταίο έτος. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της 

παροχής υπηρεσιών, αφορά: 
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i. συμμετοχή στην συλλογή των λειτουργικών απαιτήσεων του Υποέργου 2 

του έργου «ΕΡΜΗΣ»  

ii. ανεύρεση και πρόταση βέλτιστων πρακτικών για την συλλογή των 

ανωτέρω απαιτήσεων 

iii. υποστήριξη της σύνταξης προδιαγραφών για το περιεχόμενο με τοπική 

εξειδίκευση στις υγροτοπικές, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της 

Λευκάδας, με στόχο την βελτίωση δράσεων σχετικά με την ενημέρωση για 

την προστασία της βιοποικιλότητας. 

iv. μελέτη των τρόπων οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων 

βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και εξαγωγής/σημασιολογικής 

επισήμανσης του περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό να είναι σε κατάλληλη 

μορφή για επεξεργασία στην ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύσσεται από 

τον Επικεφαλής και τους λοιπούς εταίρους στο πλαίσιο του έργου 

«ΕΡΜΗΣ». 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιμέρους διευκρινιστικές 

οδηγίες από το Φορέα ή τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των ανωτέρω, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στην έκθεση 

που θα παραδώσει. 

Συνοψίζοντας, το αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των 

ανωτέρω υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του έργου «ΕΡΜΗΣ» και 

συγκεκριμένα στο Πακέτο Εργασίας αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

επιμέρους συνεισφορές και παραδοτέο. 

Πακέτο Εργασίας : Συνεισφορά Περιεχομένου για τα υδάτινα 

οικοσυστήματα  

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας, ο Ανάδοχος θα διενεργήσει κατάλληλες 

εργασίες ώστε να συνεισφέρει στις παρακάτω εργασίες: 

1. Μελέτη των ιδιαίτερων λειτουργικών απαιτήσεων όλων των επιμέρους 

στόχων στους οποίους απευθύνεται το έργο «ΕΡΜΗΣ». 

2. Καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων για την επίτευξη των ανωτέρω 

στόχων. 

3. Εκπόνηση τελικής αναφοράς αποτελεσμάτων των ανωτέρω δράσεων σε 

μορφή Παραδοτέου του έργου.  

Παραδοτέο: 

Π2 1.2. Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων (στην Ελληνική γλώσσα). 
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να 

συμμετέχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας 

αυτών, οι οποίοι απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω: 
 Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας 

Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εκτέλεσης ολοκληρωμένων 

επιτυχώς έργων σχετικών με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και 

αντίστοιχου οικονομικού μεγέθους με τις αναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες 

(κατά προτίμηση κατά την τελευταία τριετία) 
 Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση, να 

προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πριν 
την υπογραφή της σύμβασης: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής  τους δραστηριότητας, 
ii. Φορολογική ενημερότητα  σε ισχύ, 

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Φάκελοι προσφοράς που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 

απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογούνται. 
Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και 

δεν αξιολογούνται. 

 

3. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

 
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. Το 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και την υποβολή του έργου 

παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Παραδοτέα  Ενδεικτικός χρόνος παράδοσης από 

την υπογραφή σύμβασης 

Π2 1.2. Συλλογή λειτουργικών 

απαιτήσεων 

4 μήνες μετά 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:  

100 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των 

υπηρεσιών/παραδοτέων 

 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς 

σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 12:00 π.μ.  

στα γραφεία  του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας, στο 

Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας – 47150, Άρτα.  

Οι φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά τα εξής στοιχεία:  
 

Προς τον  Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας 

Προσφορά 

του ……… 
για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2 1.2.  “Συλλογή λειτουργικών 

απαιτήσεων για τη Πράξη: «ΕΡΜΗΣ» - «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και 

εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ 

των Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014 – 2020» 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στον κο Φλούδα Ευστράτιο, τηλ. επικοινωνίας: 26810-71919. 

 
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (www.amvrakikos.eu) 

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 

 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

 
 

ΑΔΑ: 6ΑΗ246Μ9Β4-070
21PROC008987170 2021-07-27



 

                                                                                        
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για τη ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την 
υλοποίηση του παραδοτέου Π2 1.2  “ Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων ” για τη 

Πράξη: «ΕΡΜΗΣ» - «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την 
αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» 
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014 – 
2020»,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 835/27-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας.  
 

Εργασία Παραδοτέο Προσφερόμενη τιμή 

(αριθμητικώς) 

1. Μελέτη των 
ιδιαίτερων 
λειτουργικών 
απαιτήσεων όλων 
των επιμέρους 

στόχων στους 
οποίους 
απευθύνεται το 
έργο «ΕΡΜΗΣ». 

2. Καταγραφή 
λειτουργικών 
απαιτήσεων για 
την επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων. 

3. Εκπόνηση τελικής 
αναφοράς 
αποτελεσμάτων 
των ανωτέρω 

δράσεων σε 
μορφή 
Παραδοτέου του 
έργου.  

Π2 1.2. 
Συλλογή λειτουργικών 
απαιτήσεων 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 
Ο προσφέρων 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 
(Υπογραφή) 
(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου) 
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