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ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
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ΚΕΡΚΙΝΗΣ» 
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Κερκίνη   620 55,   ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Τηλ:  2327028004 
fax: 2327028005 
e_mail: info@kerkini 
URL: www.kerkini.gr 
 
 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης στα πλαίσια της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Περιβάλλον» 2000-2006 στο Μέτρο 8.1 πράξης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» µε κωδικό εγγραφής 
89630 και σύµφωνα µε την 4η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου 
(126782/16.12.2008) το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
Συλλογική Απόφαση 075/3 µε κωδικό ΣΑΕ 2005ΣΕ07530030 και το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους, διακηρύσσει 
ότι δέχεται οικονοµικές προσφορές για προµήθεια βιβλίων στο πλαίσιο του παρακάτω 
υποέργου: 
 

Υποέργο 20 µε τίτλο «ΒΙΒΛΙΑ» και περιλαµβάνει την προµήθεια επιστηµονικών 
βιβλίων για την βιβλιοθήκη του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. Οι τίτλοι των 
βιβλίων αναφέρονται στο παράρτηµα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
υποέργου ανέρχεται σε 8.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 4,5%.  

 
Η παραλαβή του καταλόγου των βιβλίων θα γίνεται από τα γραφεία του Φορέα 
∆ιαχείρισης στην Κερκίνη ή από το site του Φορέα: www.kerkini.gr. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται 
για µέρος του έργου.  
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της 
ηµέρας του διαγωνισµού. 
Η διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας ορίζεται σε ένα (2) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/08/2009, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00, ενώ η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει την 01/09/2009 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία  του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους ή να τις 
αποστείλουν µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή στη διεύθυνση:  
 

Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης 
Κερκίνη 
620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω 
ηµεροµηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιηθεί από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία έχει οριστεί µε την 41/2008 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης.  
 
 
 

Κερκίνη 22 Αυγούστου 2009 
 

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ 
Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος 


