
                                                                     

       
 

 

 

    

             

Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής 
 
 
Δ/νση: Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς                                                                    Λαγκαδάς,  07/04/2021 
Τηλ.: 23940/24553                                                                                            Αριθ. Πρωτ.   505     
FAX: 23940/26160 
Email: foreaskv@otenet.gr                                                          
Πληροφορίες: Τεκίδης Ηλίας                          
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν.  4412/2016 και τις διατάξεις του ν. 4782/2001:  

 

Προκηρύσσει 

Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τη 

βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (Τμ. 3, 6, 7, 8, 9 και 10)», στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για τη 

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που ανήκουν στην 

αρμοδιότητά του» με κωδικό ΟΠΣ 5045889 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020»  

 

 

 

Γενικά στοιχεία διαγωνισμού 

 

1. Είδος διαδικασίας: Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις διατάξεις του ν. 4782/2021 

2. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/04/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00 

4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/04/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00 

5. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07/05/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00 

6. Τόπος διενέργειας: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, Σωκράτη   
Τσακάλη 21, 572 00 Λαγκαδάς 

7. Τμήματα διαγωνισμού και κωδικοί CPV 

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια καμερών διαφόρων τύπων εκτιμώμενης αξίας 19.000€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (Αξία χωρίς ΦΠΑ 15.322,58) - Ποσότητα: 47 τμχ, κωδικός CPV: 32333100-7 

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια παγίδων διαφόρων τύπων εκτιμώμενης αξίας 3.800€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.064,51) - Ποσότητα: 36 τμχ, κωδικός CPV: 44212320-8 
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ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια τεχνητών φωλιών διαφόρων τύπων εκτιμώμενης αξίας 9.700€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αξία χωρίς ΦΠΑ  7.822,58) - Ποσότητα: 46 τμχ, κωδικός CPV: 44212320-

8 

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια κινητού κλωβού περίθαλψης άγριων πτηνών εκτιμώμενης αξίας 10.000€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αξία χωρίς ΦΠΑ  8.064,51 €)   – Ποσότητα: 1 τμχ, κωδικός CPV: 

44212320-8 

ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια δορυφορικών πομπών εκτιμώμενης αξίας 64.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (Αξία χωρίς ΦΠΑ 51.612,9) - Ποσότητα: 30 τμχ, κωδικός CPV: 32324310-6 

ΤΜΗΜΑ 6: Προμήθεια GPS κολλάρων εκτιμώμενης αξίας 20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 16.129,03)   - Ποσότητα: 8 τμχ, κωδικός CPV: 32324310-6 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε όλα τα 
τμήματα.  

8. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: 60 ημέρες για όλα τα τμήματα 

9. Διάρκεια ισχύος προσφορών: 10 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 126.500,00 € (με ΦΠΑ 24%), 102.016,13 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)  
10.  Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. 

ΣΑΕΠ 0081, από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2019ΕΠ00810170) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης). 

11.  Δικαίωμα συμμετοχής:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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. 

12.  Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)  μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης , που ανέρχεται για τα παρακάτω Τμήματα ως 

εξής:  

ΤΜΗΜΑ 1: 306,45 € 
ΤΜΗΜΑ 2: 61,3 € 
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ΤΜΗΜΑ 3: 156,45 € 
ΤΜΗΜΑ 4: 161,29 € 
ΤΜΗΜΑ 5: 1032,25 €  
ΤΜΗΜΑ 6: 322,58 € 

 
Συνολικά για όλα τα τμήματα το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται σε: 2.040,32€ 

 
13. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές 

14. Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής,  

                                 Σωκράτη Τσακάλη 21   

                                 572 00,  Λαγκαδάς 

                                Τηλ: 23940 24553, email: foreaskv@otenet.gr 

 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης. 
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