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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Αρ.Πρωτ.: 794/17-03-2021 

Πληροφ. : Κ. Ζορμπάς  

Τηλέφ.: 213 1513 439 

E-mail : k.zorbas@prv.ypeka.gr  

 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους 

Οικονομικούς Φορείς 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της 
ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., web-hosting, e-mail hosting με στόχο την πρόβλεψη υποδοχής 
των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 
138/20.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΜ5Ι46ΜΑΖΤ-Κ4Φ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να 

προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του, με στόχο την πρόβλεψη 
υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
 

Υπηρεσίες διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., 
web-hosting, e-mail hosting, με στόχο την πρόβλεψη 
υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) [72212224-5]-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 
επεξεργασίας ιστοσελίδων 

 

 
Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 
δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών 
λεπτών (16.129,03€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

23 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 
 

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της 
ιστοσελίδας του, καθώς και υπηρεσιών φιλοξενίας web-hosting, e-mail hosting, με στόχο την 
πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας Πρόσκλησης «Τεχνικές Προδιαγραφές- Φύλλα συμμόρφωσης» 

 

2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των των δεκαέξι χιλιάδων 
εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (16.129,03€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ 
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(20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.01 

οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 732/10.03.2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Υπηρεσίας με α/α 48 (ΑΔΑΜ: 21REQ008266245,  ΑΔΑ 99ΧΠ46ΜΑΖΤ-ΖΒΥ). 
 

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 

4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 23 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και 
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για 
Υπηρεσίες διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.» (αναγράφοντας και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς 
(σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό 
πρωτοκόλλου. 
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 

θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 
Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του 
κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.  

 

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους 
πίνακες του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία. Ειδικότερα, η στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ. Στην στήλη 
«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του υποψηφίου 
(PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά ) προς απόδειξη της απάντησης. 
γ)Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ ως εξής: 

• Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 
αριθμητικώς. 

• Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
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• Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου. 
Για τη σύγκριση των προσφορών Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η 

ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 

6. Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς είναι υποχρεωτική. 
 

7. Απόρριψη προσφοράς 

• Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας 

πρόσκλησης. 
• Προσφορά υπό αίρεση 
• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. 

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) 

ημέρες. 
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
• Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας. 

 

8. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από 
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 

 

10. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής 

Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. 
είναι αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 

11. Παροχή Διευκρινίσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ( 2ος όροφος Λ. Μεσογείων 203-207, 
Τ.Κ. 115 25), αρμόδιος υπάλληλος Κ. Ζορμπάς, τηλ.: 210 8089271. 

 

12. Πληρωμή- Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
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της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την κοινοποίηση του στον ανάδοχο. 
 

Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
• κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), 
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.), 

• κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με 

τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) , 
• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

12. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., στη Δ/νση 

https://ekpaa.ypeka.gr/ . 
 

 

Συνημμένα: 
-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Η ΕΚΤ. ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 
             Έλενα Μπαζιώτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης 

 

Διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Σχεδιασμός με έμφαση στην αισθητική, σύγχρονος και 
ελκυστικός σχεδιασμός, χωρίς πολλά εφέ, ώστε να μην 
προκαλεί σύγχυση στο χρήστη και να δίνεται έμφαση στο 
περιεχόμενο 

ΝΑΙ   

Ανταποκρίσιμος σχεδιασμός (responsive web design), ώστε 
η Ιστοσελίδα να είναι πλήρως προσβάσιμη και λειτουργική 
μέσω PC, smartphones, tablet και notebooks. 

ΝΑΙ   

Τρία εναλλακτικά σενάρια σχετικά με το σχεδιαστικό και 
γραφιστικό περιβάλλον της νέας ιστοσελίδας 

ΝΑΙ   

Το sitemap καθώς και τα κείμενα για τις διάφορες ενότητες 
θα αποφασιστούν από κοινού με το αρμόδιο  
όργανο του ΟΦΥΠΕΚΑ και θα τροποποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες (Δημιουργία μακετών αρχικής σελίδας και  
επιμέρους εσωτερικών σελίδων). 

ΝΑΙ   

Συμμόρφωση με την προτεινόμενη ενδεικτική δομή 
(επισυνάπτεται) και σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο 
του ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΝΑΙ   

Γλώσσα δικτυακού τόπου: Eλληνικά και Aγγλικά και θα 
παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης επιπρόσθετων 
γλωσσών στο μέλλον. 

ΝΑΙ   

Η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσω 
οποιουδήποτε φυλλομετρητή ιστού (web browser). Όλες οι 
συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI components) θα 
πρέπει να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) 
της εφαρμογής, καθώς και κοινή χρωματική παλέτα και 
κοινούς συμβολισμούς για ομοειδείς και παρόμοιες 
λειτουργίες. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και συνεπής 
διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να 
μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

ΝΑΙ   

Η διάσταση των ιστοσελίδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εμφανίζονται άριστα σε μεγιστοποιημένο παράθυρο 
browser σε οθόνη Η/Υ χωρίς να εμφανίζονται μπάρες 
οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbars). 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) 
πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών με εύκολη και σαφή 
πλοήγηση που να βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίζει με 
ταχύτητα και ακρίβεια την προτεινόμενη πληροφορία. 

ΝΑΙ   
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Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος 
πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες 
μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, 
pdf, flash κλπ) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού. 

ΝΑΙ   

Analytics: Πρόβλεψη για µετρήσεις αναλυτικών στοιχείων 
της πλατφόρµας, αναλυτικών στοιχείων για την εξέλιξη 
ενδεχόµενης καµπάνιας, αναλυτικών στοιχείων για την αξία 
του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, καθώς και τις σελίδες 
που επηρέασαν τους αναγνώστες, ως προς το περιεχόµενο 
της πλατφόρµας, κινητά, στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών 
web-browsers, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου 
λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των 
διαφορετικών Cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και 
απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη 
μικρότερη δυνατή κατανάλωση badwidth για να είναι 
εύκολα επισκέψιμη μέσω κινητού ή ταμπλετ. 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα μη περιορισμού συνολικού μεγέθους του 
ιστοτόπου (ανεξάρτητο σελίδων) 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα διασύνδεσης και αυτοµατοποιηµένης 
ενηµέρωσης, µε την παρουσία σε sites κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, 
Google+, Instagram 

ΝΑΙ   

Search Engine Optimization κατάλληλες ενέργειες ώστε η 
ιστοσελίδα να εµφανίζεται στις καλύτερες δυνατές θέσεις 
των οργανικών αποτελεσµάτων αναζητήσεων, µε λέξεις-

κλειδιά. 

ΝΑΙ   

To mobile website θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβασή του από όλες τις κινητές 
συσκευές, που διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση. 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών 
web-browsers, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου 
λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των 
διαφορετικών Cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και 
απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη 
μικρότερη δυνατή κατανάλωση badwidth για να είναι 
εύκολα επισκέψιμη μέσω κινητού ή με χρήση 
προγράμματος ογκοχρέωσης. 

ΝΑΙ   

Εργαλείο αναζήτησης µε δυνατότητα λειτουργίας search µε 
εύρος αναζήτησης κειµένου σε όλο το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας (σελίδες, αρχεία κειµένου και αρχεία .pdf) η 
οποία θα λειτουργεί µε εσωτερική µηχανή, επίσης η 
αναζήτηση να µπορεί να υλοποιηθεί µε πολλαπλές λέξεις 

ΝΑΙ   
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κλειδιά. Κάθε σελίδα της ιστοσελίδας, θα περιλαµβάνει, 
φόρµα αναζήτησης η οποία θα βασίζεται στο περιεχόµενό 
της. 

Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών της ιστοσελίδας μέσω 
ειδικού Web Based περιβάλλοντος, με καθορισμό 
δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές και απλούς 
χρήστες. Δυνατότητες εύκολης προσθήκης/ τροποποίησης 
του περιεχομένου ή/και της δομής από τους διαχειριστές 
της ιστοσελίδας. Υποστήριξη δυνατοτήτων/ features 
παρόμοιων με εκείνα ενός οικείου σε κάθε χρήστη, 
επεξεργαστή κειμένου (π.χ. cut / copy & paste, text 
formatting κ.λπ.). Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το 
clipboard του client συστήματος ώστε να είναι δυνατή η 
εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις εφαρμογές 
αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy-paste 
ενεργειών. Το CMS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται φακέλους 
αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιµοποιούνται 
µέσα στο website (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.). Η 
διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει 
λειτουργία preview για τις εικόνες. 

ΝΑΙ   

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνουν την εφαρμογή μόνοι τους, 
μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, χωρίς να 
χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και χρήση 

οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού 

ΝΑΙ   

Θα υπάρχει η πρόβλεψη για διαφημιστικά banner ή για 
προβολή εκδηλώσεων 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη φόρμας επικοινωνίας (contact form) με τη 
χρήση του μηχανισμού “captcha”, η οποία θα εμφανίζεται 
σε διακριτό σημείο της αρχικής σελίδας, ώστε να γίνεται 
άμεσα αντιληπτή. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα για την 
επιλογή των πεδίων που θα υπάρχουν στην φόρμα 
επικοινωνίας. Επίσης, η φόρμα επικοινωνίας θα έχει ως 
παραλήπτη και διαχειριστή, εξουσιοδοτημένο χρήστη, τον 
οποίο θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα συνδέσει την ιστοσελίδα στα υπάρχοντα 
Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, θα δηµιουργήσει και θα 
συνδέσει το Youtube Channel για λογαριασµό του ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΝΑΙ   

Μεταφορά εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
ιστοτόπου. στο πέρας της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

Κατά την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

ΝΑΙ   
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα 
Διαλειτουργικότητας (e-gif) 

Συνεκτίµηση των προδιαγραφών χρήσης της ιστοσελίδας 
από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η Ιστοσελίδα θα πρέπει να 
είναι δομημένη με βάση τις προδιαγραφές 
προσβασιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση 
από άτομα με αναπηρία (οδηγίες προσβασιμότητας W3C και 
συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines 
WAI/WCAG), ώστε η Ιστοσελίδα να τηρεί το επίπεδο 
συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA) και 
να μπορεί να συνεργαστεί με εργαλεία screen reader 

ΝΑΙ   

Απαίτηση Ασφαλείας   
Το σύστημα οφείλει να συνεργάζεται με συστήματα 
πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη υποδομών  
Single Sign On, να παρέχει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ 
χρηστών και υποδομής (χρήση των πιο  
ενημερωμένων εκδόσεων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης 
Ασφάλειας Επιπέδου Μεταφοράς TLS και Επιπέδου 
Ασφαλών Υποδοχών - SSL) και να παρέχει διαβαθμισμένη 
πρόσβαση των χρηστών με υλοποίηση  
πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης χρηστών LDAP. 
Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο πληροφοριακών  
συστημάτων. Συγκεκριμένα: 
▪ Ελεγχόμενη πρόσβαση όλων όσων εμπλακούν στην 
ανάπτυξη και συντήρηση της Ιστοσελίδας. 
▪ Ελεγχόμενη πρόσβαση των τελικών χρηστών της 
Ιστοσελίδας. 
▪ Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε 
διαφορετικές θέσεις (αποθηκευτικά μέσα) 
Το Έργο θα πρέπει να µπορεί να διασφαλίσει: 
την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας 
των πληροφοριών, την προστασία των προς επεξεργασία και 
αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων. Για τον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων 
ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη 
του:   
- το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων Ν. 2472/97, προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν. 
2774/99)   
- τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) -τις βέλτιστες 
πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 
- τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.  
Στο σύνολό της, η ιστοσελίδα, θα πρέπει να υποστηρίζει 
σύστηµα ασφάλειας που θα λαµβάνει υπόψη οµάδες 

ΝΑΙ   
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χρηστών µε διαφορετικά/διαβαθµισµένα δικαιώµατα, όσον 
αφορά στη διαχείριση του περιεχοµένου, στη συµπεριφορά 
τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της 
γενικότερης λειτουργικότητας της 

Να προσφέρεται η δυνατότητα συντήρησης, μελλοντικής 
αναβάθμισης και προσθήκης πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. 
επιπλέον γλώσσα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό 
προσθαφαίρεσης κατηγοριών, άρθρων, φωτογραφιών κλπ. 
με τεχνική υποστήριξη για αναβαθμίσεις και ανανεώσεις 
από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έτσι 
ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια 

ΝΑΙ   

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Αναδόχου (να 
διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία, ικανότητα και 
τεχνογνωσία, σε συναφή με το έργο αντικείμενα, με 
τουλάχιστον τρία (3) έτη επαγγελματική εμπειρία στον 
τομέα σχεδιασμού και κατασκευής πρότυπων ιστοτόπων) 

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (webhosting). Η φιλοξενία 
αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου , είτε σε δικό του 
εξοπλισμό, είτε σε μισθωμένο, αρκεί να πληρούνται 
προϋποθέσεις αποθηκευτικού χώρου και εύρους 
(bandwidth) καθώς και ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ηλ. Ταχυδρομείου (Ε-MAIL 

HOSTING) για το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ 

ΝΑΙ   

Εκπαίδευση. Η ανάδοχος εταιρία θα παράσχει εκπαίδευση 
στους Διαχειριστές συστήματος, Διαχειριστές περιεχομένου 
του ιστοτόπου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στην εγκατασταθείσα 
εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου καθώς και στις 
λειτουργίες web-hosting, e-mail-hosting.  

ΝΑΙ   

Τεχνική Υποστήριξη. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 
συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου 
(uptime) και θα φροντίζει άμεσα για την επιδιόρθωση 
τεχνικών προβλημάτων και αποκατάσταση λειτουργίας του 
συστήματος, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση 5 x 24 (5 
ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα), για ένα (1) έτος 
από την παραλαβή 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2021 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ……………………πρόσκληση υποβολής 

προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με 
στόχο την πρόβλεψη υποδοχής των ιστοσελίδων όλων των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών. 

 
Επωνυμία Εταιρείας : 

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Fax / E- mail: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
 

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 
 

 

 

Ο/Η Αιτ….. 
 

 

 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

                                 

 

 

Ανάθεση Υπηρεσίας Υπηρεσία Αξία 

υπηρεσί
ας  χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Συνολική Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 

 

Συνολική Αξία 

με ΦΠΑ 24% 

Διαμόρφωση της ιστοσελίδας 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με στόχο την 
πρόβλεψη υποδοχής των 
ιστοσελίδων όλων των 
Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

 

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία) 
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