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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
 

ΜΕΤΡΟ 19-ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 
 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.4.5-Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων/ΤΑΠΤοΚ 

 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

της πράξης: 

 «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ενημέρωσης/πληροφόρησης στο 
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» 

 
 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης 
μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος, στο κέντρο 
πληροφόρησης, μετεωρολογικού σταθμού και τηλεσκοπίου» (με συστημικό κωδικό 139891), 
την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ). 
 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011406648 και πρόκειται για το Υποέργο 5 με τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από τον υγρότοπο 
Κερκίνης στο κέντρο πληροφόρησης, μετεωρολογικού σταθμού και τηλεσκοπίου». 
Η προμήθεια συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες κωδικών CPV : 38651600-9 (Ψηφιακές 
κάμερες), 32344210-1 (Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας), 09331200-0 (Ηλιακά 
φωτοβολταϊκάστοιχεία), 34928210-3 (Ξύλινοι πάσσαλοι),44316000-8 (Σιδηρικά είδη), 
34928220-6 (Στοιχεία περίφραξης), 38127000-1 (Μετεωρολογικοί σταθμοί), 38635000-5 
(Τηλεσκόπια), 32323300-6 (Εξοπλισμός βίντεο). 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 42.500,00ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 52.700,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στη 
διεύθυνση www.kerkini.gr/leader/ 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Υπόδειγμα 
Διακήρυξης Προμηθειών.  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:  

1. Εγγυητική επιστολή, ίση με 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
Φ.Π.Α, συνολικού ύψους οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €), 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, καθώς επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική 
παραλαβή της Προμήθειας και πριν από την επιστροφή σε αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας που καλύπτει το 2,5% 
του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι 18 (δεκαοκτώ) μήνες. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 
προσέγγισηCLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1. 
 
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης. 
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
  

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 
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