
                                                                
    
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει: 

 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 € 
(είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την 
ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής και τοποθέτησης παρατηρητηρίων σε πέντε 
(5) θέσεις στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. 

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 05 Απριλίου 2012 και ώρα 13:00 
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στην Δ.Κ. Κερκίνης του δήμου  
Σιντικής, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών /  
τεχνική προσφορά και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι φάκελοι με τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις συμμετοχής θα αποσφραγιστούν την 
ίδια ημέρα και ώρα 13:30, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία 
συστάθηκε με την 40/2011 απόφαση του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης, στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2011. 

Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά  την κατασκευή τεσσάρων υπερυψωμένων  
παρατηρητηρίων εμβαδού 7 τ.μ. περίπου, δύο μεγάλων εξαγωνικών κιοσκιών 15 τ.μ. 
περίπου, καθώς και τη διαμόρφωση του γύρω χώρου σε πέντε θέσεις, 
νοτιοανατολικά της λίμνης Κερκίνης (βλ.: Παράρτημα Τεχνική Περιγραφή).  
 
Το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών θα πρέπει να παραδοθεί εντός 60 ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, τα οποία ασκούν το βιομηχανικό ή 

εμπορικό επάγγελμα κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού.   
β) Βιομηχανίες με αποδεδειγμένες τις δυνατότητες υλοποίησης των ζητούμενων 

κατασκευών στο σύνολό τους.  
 
Οι προσφορές θα επιδοθούν εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα περιέχει:  
 

1. Πιστοποιητικό του οικείου βιομηχανικού και εμπορικού επιμελητηρίου του 
τόπου, στον οποίο ασκούν το επάγγελμά τους, ότι τυγχάνει μέλος του.  

2. Μια υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού 
και τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη. 

 



3. Δήλωση ότι η προσφορά ισχύει για 3 μήνες, από την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, με το οποίο προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το φυσικό 
πρόσωπο ή αντιπροσώπους φυσικών ή νομικών προσώπων. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής αρχής, από το οποίο προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα 

ασφάλισης, όπου είναι ασφαλισμένος ο διαγωνιζόμενος. 
8. Σφραγισμένο φάκελο, που περιέχει την οικονομική προσφορά. 
9. Σφραγισμένο φάκελο που περιέχει την τεχνική περιγραφή της κατασκευής 

των προσφερόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενων των υλικών και 
του τρόπου εργασίας) 

10. Σφραγισμένο φάκελο που περιέχει όλους τους υποφακέλους. 
11. Πίνακας παρόμοιων έργων των 3 τελευταίων ετών. 

 
Προσφορά που παρουσιάζει τεχνικές ατέλειες ή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους 
του διαγωνισμού, θα απορριφθεί. 
 
Σημειώνεται ότι ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, 
είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη παραλαβή της ανακοινώσεως 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80), να έρθει 
στον Φορέα Διαχείρισης και να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Με την οριστική 
παραλαβή του έργου και τη σύνταξη του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου, θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας που καλύπτει το 5% του Συμβατικού Τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Μετά την ημερομηνία οριστικής  παραλαβής ο 
ανάδοχος για χρονικό διάστημα 12 μηνών τελεί υπό την ‘’εγγύηση της καλής 
λειτουργίας του έργου’’. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επισκευάζει και να διορθώνει κάθε φθορά ή βλάβη, που οφείλεται 
στη συνήθη χρήση, με δικά του έξοδα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προκηρυσσόμενο έργο, μπορείτε να 

απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο info@kerkini.gr ) και τηλεφωνικά 

στο 2327028004 (Υπεύθυνος επικοινωνίας Τσολακίδης Ιωάννης). 

 

ΚΕΡΚΙΝΗ 
Μάρτιος 2012 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θα κατασκευαστούν τέσσερα ξύλινα παρατηρητήρια επάνω σε ξύλινες κολώνες 

τύπου ΔΕΗ όπως τα συνημμένα σχέδια. Επίσης θα κατασκευαστούν δύο ξύλινα 

εξαγωνικά κιόσκια και κατασκευές διαμόρφωσης των επί μέρους θέσεων, όπως 

περιφράξεις, διάδρομοι κ.α.  

Έχει προηγηθεί :  

Προμήθεια και τοποθέτηση κολόνων ( τύπου ΔΕΗ ) και στις τέσσερις θέσεις 
από το φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   
 
Αναλυτικά για κάθε θέση οι κατασκευές είναι: 
 
1 . Θέση Λιμανάκι Κερκίνης 
-Θα κατασκευαστεί ξύλινο υπερυψωμένο παρατηρητήριο 
-Η ξύλινη στέγη του παρατηρητηρίου θα επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι, 
επιφάνειας 7 τ.μ. περίπου 
-Πινακίδα ενημέρωσης με επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm, 
στην είσοδο του παρατηρητηρίου 
-Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος  εντός του παρατηρητηρίου διαστάσεων 0,3 μ x 
2,00 μ 
 
2.Θέση δρόμος Λιθότοπος-Κερκίνης στα 9,7 χλμ 
-Θα κατασκευαστεί ξύλινο υπερυψωμένο παρατηρητήριο. 
-Η ξύλινη στέγη του παρατηρητηρίου θα επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι, 
επιφάνειας 7 τ.μ. περίπου. 
-Ξύλινη ράμπα εισόδου που θα συνδέει το δρόμο με τη σκάλα του παρατηρητηρίου 
περίπου 6μ. 
-Ισοπέδωση και καθάρισμα χώρου 60 τ.μ. 
-Διαμόρφωση του χώρου έκτασης  περίπου 60τ.μ. με κάλυψη από γεωύφασμα και 
χαλίκι 3Α. 
-Πινακίδα ενημέρωσης με επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm, 
στην είσοδο του παρατηρητηρίου 
-Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος  εντός του παρατηρητηρίου 0,3 μ x 2,00 μ 
 
3. Θέση δρόμος Λιθότοπος-Κερκίνης στα 6,7 χλμ 
-Θα κατασκευαστεί ξύλινο υπερυψωμένο παρατηρητήριο. 
-Η ξύλινη στέγη του παρατηρητηρίου θα επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι, 
επιφάνειας 7 τ.μ. περίπου. 
-Ξύλινη ράμπα εισόδου που θα συνδέει το δρόμο με τη σκάλα του παρατηρητηρίου 
8μ. 
-Διαμόρφωση του χώρου έκτασης  περίπου 100τ.μ. με κάλυψη από γεωύφασμα και 
χαλίκι 3Α. 
-Περίφραξη μήκους 20μ. 
-Ισοπέδωση και καθάρισμα χώρου 100τ.μ. 
-Πινακίδα ενημέρωσης με επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm 
στην είσοδο του παρατηρητηρίου 
-Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος  εντός του παρατηρητηρίου 0,3 μ x 2,00 μ 
 
4. Θέση λιμανάκι Λιθοτόπου 
-Θα κατασκευαστεί ξύλινο υπερυψωμένο παρατηρητήριο 



-Η ξύλινη στέγη του παρατηρητηρίου θα επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι, 
επιφάνειας 7 τ.μ. περίπου. 
-Ξύλινη ράμπα εισόδου που θα συνδέει υφιστάμενη ράμπα  με τη σκάλα του 
παρατηρητηρίου περίπου 2μ 
-Πινακίδα ενημέρωσης με επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm. 
στην είσοδο του παρατηρητηρίου 
-Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος  εντός του παρατηρητηρίου 0,3 μ x 2,00 μ  
-Περίφραξη μήκους 30μ. 
-Θα κατασκευαστεί κιόσκι εξαγωνικό (βλέπε σχέδια), η στέγη του οποίου θα 
επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι επιφάνειας 16 τ.μ. περίπου. 
 
5.Θέση: Τρίγωνο Μεγαλοχωρίου 
-Θα κατασκευαστεί κιόσκι εξαγωνικό (βλέπε σχέδια), η στέγη του οποίου θα 
επιστρωθεί με ασφαλτικό κεραμίδι επιφάνειας 16 τ.μ. περίπου. 
 
Σημείωση  
 

Στο κόστος των ξύλινων κατασκευών περιλαμβάνονται: 

α.  Η ξυλεία με την πλήρη επεξεργασία αυτής, εμποτισμένη με οικολογικό τρόπο (και 
πιστοποιημένο).  

β.  Η βαφή (σύμφωνα με  τις οδηγίες του Φορέα Διαχείρισης) με βερνίκια νερού ή 
λαδιού. 

γ.  Όλα τα υλικά-μικροϋλικά και εξαρτήματα συναρμολόγησης όπως και οι 
κοιλοδοκοί έδρασης των παρατηρητηρίων (τετραγωνικής διατομής και χιαστής 
τοποθέτησης) 

δ.  Οι σκεπές των ξύλινων κατασκευών (παρατηρητήρια & κιόσκια) να είναι από 
ασφαλτικό κεραμίδι (με το ανάλογο υλικό στεγανότητας υπό αυτού).  

ε.  Το γεωύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι είτε μη υφαντό από ίνες 
πολυεστέρα βάρους τουλάχιστον 150gr/m2   είτε υφαντό από πολυπροπυλένιο 
βάρους τουλάχιστον 90gr/ m2.  

στ.  Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση αυτών επί τόπου του έργου  
ζ.  Όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης καθώς και όλες οι 

αναγκαίες εργασίες και τα υλικά για την πλήρη πάκτωση των ξύλινων 
στηριγμάτων της, μαζί με την αναγκαία μόνωση - επάλειψη με μίγμα πίσσας, σε 
λάκκους πληρωμένους από σκυρόδεμα, και φορτοεκφόρτωση-μεταφορά όλων 
των προϊόντων τυχόν καθαιρέσεων - εκσκαφών. 

 
Ειδικότερα: 
 
Το κιόσκι θα κατασκευαστεί από πριστή ξυλεία ελάτου, όπως και τα παρατηρητήρια. 
Η πινακίδα ενημέρωσης και η περίφραξη (βλέπε σχέδια) από ξυλεία πεύκης ή 
καστανιάς εγχώρια εμποτισμένη, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. Στις  πινακίδες ενημέρωσης/ερμηνείας περιβάλλοντος θα τοποθετηθεί και 
πίνακας κατασκευασμένος με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm Α ποιότητας. 
Το ενημερωτικό υλικό είναι επικολλημένο με πολυμερή, δική του κόλλα, πάνω σε 
διάφανο πλεξιγκλάς πάχους 3 χιλιοστών. Το πλεξιγκλάς βιδώνεται πάνω στο κόντρα 
πλακέ θαλάσσης με τέσσερις έως έξι (ανάλογα με τη σταθερότητα) καλαίσθητες 
ανοξείδωτες βίδες με παξιμάδια. Η εκτύπωση γίνεται σε PVC βινύλιο αυτοκόλλητο. 
Είναι εκτυπωμένο με μελάνια υψηλής αντοχής για εξωτερικούς χώρους, με 
επιπρόσθετη πλαστικοποίηση UV. Είναι αδιάβροχο και ανεξίτηλο στα καιρικά 
φαινόμενα, με ελάχιστη εγγύηση τρία (3) χρόνια.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται εκτός της πινακίδας, η εκτύπωση η μεταφορά και η 
τοποθέτησή της στην οριστική της θέση. 



Επισημαίνεται ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευών δεν είναι περιοριστικά ως 
προς τη τελική κατασκευή και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος μπορεί σε συνεννόηση 
με τον Φορέα Διαχείρισης να τα τροποποιήσει. Πέραν τούτου ο ανάδοχος πρέπει να 
ακολουθήσει τις περιγραφόμενες διατομές των επισυναπτόμενων σχεδίων. 
 

Β) ΣΧΕΔΙΑ-ΧΑΡΤΕΣ 

1.Σκαρίφημα  παρατηρητηρίου 

 

2.Πινακίδα ενημέρωσης 



 

 

3.Πινακίδα Ερμηνείας Περιβάλλοντος εντός του παρατηρητηρίου 

 

 

 

 

 

 



4.Ξύλινη περίφραξη 

 

 

 

5.Ξύλινο κιόσκι 

 

 



 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Τρίγωνο Μεγαλοχωρίου 


