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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50.000 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

(Web App) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΗΡΑ. 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
       1.1. Αντικείμενο της προκήρυξης αυτής είναι η επιλογή του αναδόχου για την 
προμήθεια 50.000 αδειών χρήσης για δύο έτη διαδικτυακής εφαρμογής (Web App),  

1.2. Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή αδειών διαδικτυακής εφαρμογής στην 
οποία θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα της θήρας, 
για την κάλυψη των αναγκών των κυνηγών – μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων που 
ανήκουν στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.  

1.3. Ο διαγωνισμός γίνεται με τα εξής κριτήρια: αφ’ ενός την πιο συμφέρουσα 
προσφορά που συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα και αφ’ ετέρου την ποιότητα 
και λειτουργικότητα της προσφερόμενης εφαρμογής. 

1.4. Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς  Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να 
αυξήσει ή να ελαττώσει κατά 30% σε αριθμό τις προσφερόμενες άδειες χρήσης της 
διαδικτυακής εφαρμογής.  

1.5. Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να 
κατακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες σε αυτόν, 
κατά την απόλυτη κρίση της ή να κηρύξει την διαδικασία απρόσφορη, χωρίς από το 
γεγονός αυτό να προκύπτει οποιαδήποτε αποζημίωση, στον οποιονδήποτε 
συμμετέχει στον διαγωνισμό. 

1.6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

2.1 Η εφαρμογή θα έχει, κατ’ ελάχιστον, τη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
όλες τις συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα 4.4 και άνω μέσω του Google 
Play Store, καθώς και την δυνατότητα εγκατάστασης σε όλες τις συσκευές με 
λειτουργικό σύστημα iOS μέσω του App store. Τα δικαιώματα πρόσβασης στα 



δεδομένα και τις λειτουργίες της συσκευής που ζητούνται κατά την εγκατάσταση 
(permissions), θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές και απόλυτα δικαιολογημένες 
βάση των λειτουργιών. 
 
2.2 Η εφαρμογή κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να προσφέρει στους χρήστες: 

1. Ενδεικτική απεικόνιση σε δορυφορικό υπόβαθρο (όπου θα αποτυπώνεται 
συμπληρωματικά το οδικό δίκτυο και οι κατοικημένες περιοχές),  των 
απαγορευμένων στη θήρα περιοχών και των λοιπών χρονικών και χωρικών 
ρυθμίσεων θήρας. 

2. Τη δυνατότητα μεγέθυνσης – σμίκρυνσης (zoom in – zoom out) των 
απαγορεύσεων και των ρυθμίσεων θήρας.  

3. Τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης σε πλατφόρμα του 
γεωγραφικού στίγματος των ειδών θηραματικού ενδιαφέροντος που 
συνάντησε ο χρήστης στην ύπαιθρο. Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα αποστολής των συγκεκριμένων στοιχείων σε ένα κεντρικό Server, 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο χρήστης θα μπορεί να εξάγει 
συγκεντρωτικά ή αναλυτικά αποτελεσμάτων από το προσωπικό του αρχείο. Η 
περιήγηση στην πληροφορία θα γίνεται με διαδραστικές μεθόδους. Ο κάθε 
χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο στα προσωπικά του ιστορικά δεδομένα 
συναντήσεων,  ενώ η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το 
δικαίωμα επεξεργασίας των  συνολικών δεδομένων για επιστημονικός και 
μόνο σκοπούς.  

4. Τη δυνατότητα να αποτυπώνεται η τρέχουσα θέση του χρήστη στον χάρτη.  
5. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει ηχητικό σήμα προειδοποίησης 

προσέγγισης στην απαγορευμένη στο κυνήγι περιοχή και ανάλογο ηχητικό 
σήμα & ένδειξη παραβίασης των ορίων της. Αυτό θα συμβαίνει σε σύντομο 
χρονικά διάστημα από τη στιγμή που ο χρήστης θα προσεγγίσει την περιοχή 
ακόμα και με απενεργοποιημένη την εφαρμογή. 

6. Τη δυνατότητα στον χρήστη να διατηρεί αυτόματα το περιεχόμενου 
προαποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη 
σύνδεσης στο διαδίκτυο για τη λήψη πληροφοριών. 

7. Τη δυνατότητα της γρήγορης εύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών των 
πλησιέστερων δασικών αρχών και θηροφυλάκων, ανάλογα με την εκάστοτε 
θέση του χρήστη.  

8. Τη δυνατότητα εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης SOS με πάτημα ενός 
πλήκτρου (tab), σε δύο τηλέφωνα επιλογής του χρήστη, με αποστολή 
μηνύματος και προσδιορισμό της ακριβής θέσης (στίγμα GPS) της τοποθεσίας 
του συμβάντος. 

9. Τη δυνατότητα εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης SOS χωρίς καμία 
ενέργεια από το χρήστη, σε τηλέφωνα επιλογής του, με αποστολή μηνύματος 
και προσδιορισμό της ακριβής θέσης (στίγμα GPS) της τοποθεσίας του 



συμβάντος σε περίπτωση ακινησίας της συσκευής για προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα, με επιλογή ενεργοποίησης και απενεργοποίησης από το 
χρήστη. 

10. Πληροφορίες για την υφιστάμενη νομοθεσία περί θήρας (ρυθμιστική 
απόφαση θήρας κοκ), αλλά και φωτογραφίες των θηρεύσιμων ειδών. 

11. Τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των κυνηγετικών οργανώσεων με τους 
χρήστες με την αποστολή μηνύματος. 

12. Τη δυνατότητα απεριόριστων εισόδων για κάθε χρήστη. 
13. Οι ρυθμίσεις θήρας που θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστο θα αφορούν τις εξής 

κατηγορίες: 
 

a. Καταφύγια Άγριας Ζωής 
b. Εθνικοί Δρυμοί 
c. Εθνικά Πάρκα 
d. Κατοικημένες Περιοχές 
e. Εκτροφεία Θηραμάτων 
f. Χερσαία μεθοριακή γραμμή 
g. Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις 
h. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 
i. Αρχαιολογικούς Χώρους 
j. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
k. Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές  
l. Απαγορεύσεις θήρας Ασπρομετωπόχηνας 
m. Ζώνες Διάβασης  

 
Σε κάθε περίπτωση περιοχής, που ανήκει σε μία από τις παραπάνω 

κατηγορίες, θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την περίμετρο της, την 
έκτασή της, την χρονική διάρκεια ισχύος της και την αρμόδια Δασική αρχή στην 
οποία ανήκει.  

Για τις περιοχές που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης – επικαιροποίησης από τον προμηθευτή 
παρακολουθώντας τα νέα δεδομένα (τροποποιήσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις) σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Η εφαρμογή θα πρέπει να ενημερώνεται κατ’ ελάχιστο 3 
φορές κάθε κυνηγετικό έτος. 

Η διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής και οι άδειες χρήσης θα αφορούν 
δύο ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία παράδοσης των αδειών χρήσης.  

 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης και ότι οι προσφερόμενες άδειες χρήσης αφορούνε εφαρμογή η οποία 



έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη νόμιμη χρήση της, χωρίς να 
φέρει καμία ευθύνη η αναθέτουσα αρχή.  

3.2  Τεχνική περιγραφή  των χαρακτηριστικών της εφαρμογής.  
3.3. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης.  
3.4. Δείγμα (demo) της εφαρμογής και των δυνατοτήτων της, καθώς και οδηγίες 

(έντυπές ή μπορούν να περιλαμβάνονται στο δείγμα) της χρήσης της.  
3.5. Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως την ημέρα της 

αποσφράγισης των προσφορών, τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να προσκομίσει και 
εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να παραβρεθεί στο διαγωνισμό. 
 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους ή τίτλους και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου. 

4.2. Να αναγράφουν το κόστος για κάθε για κάθε μία άδεια, αλλά και για το 
σύνολο τους. 

4.3. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις. Αν 
υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του 
διαγωνιζόμενου. 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους και τα 
δείγματα τους στα γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., Φωκίωνος 8 & Ερμού, 1ος όροφος, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 μέχρι τις 14.00. Οι προσφορές πρέπει να 
κατατεθούν στα γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. μέχρι την 16η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14.00. 

Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την 
ένδειξη “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.” - 
“ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50.000 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΔΥΟ ΕΤΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Web App) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΗΡΑ.” πάνω στον 
οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, email) 

5.2 Δε θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά από την 16η 
Ιουλίου και ώρα 14:00 

5.3 Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 40 ημέρες από την επομένη 
της λήξης του διαγωνισμού. 

5.4 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 Ιουλίου και ώρα 14.30 στα 
γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. 



5.5 Η Επιτροπή μετά από έλεγχο των προσφορών αποκλείει από την διαδικασία 
όσους δεν υπέβαλαν πλήρη τα δικαιολογητικά ή/και δεν έχουν συντάξει τις προσφορές 
τους κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 
 
6. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

α) Χρόνος παράδοσης των αδειών: έως την 1η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη.  

β) Τρόπος Παράδοσης: Στην έδρα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς 
Ελλάδος θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής και 
εισαγωγής του χρήση σε αυτήν, καθώς επίσης θα παραδοθούν οι 50.000 άδειες 
χρήσης.  

Σε κάθε κυνηγετικό σύλλογο θα παραδοθούν τόσες άδειες χρήσης όση η 
δύναμή του σε μέλη.  

Εάν δεν τηρηθεί ο χρόνος παράδοσης από υπαιτιότητα του αναδόχου, η Δ΄ 
Κ.Ο.Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της ανάθεσης, χωρίς από το γεγονός 
αυτό να προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον 
οποιονδήποτε ανάδοχο.    
  
7.  ΠΛΗΡΩΜΗ 

7.1  Η καταβολή του τιμήματος προς τον ανάδοχο που θα επιλεγεί θα γίνει κατά 
το ήμισυ του ποσού μετά την παράδοση των αδειών χρήσης τον Αύγουστο του 2019, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2020. Η 
διετής διάρκεια των αδειών χρήσης δύναται να διακοπεί το αργότερο την 31η 
Ιουλίου 2020 στην περίπτωση που ο προμηθευτής, ή η Κυνηγετική Ομοσπονδία, 
εγγράφως αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση 
δεν απαιτείται αποπληρωμή του ποσού.  

7.2  Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση παραστατικού (τιμολόγιο) ως 
ορίζει ο Φορολογικός Κώδικας Βιβλίων – Στοιχείων. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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