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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» 

με συγχρηματοδότηση από το Ε. Τ.Θ.Α 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            ΒΕΛΒΕΝΤ Ο 06/ 09 / 2021  

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ            Αριθμ. πρωτ. 2729 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού για «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης 

Πολυφύτου»  , προϋπολογισμού 70.680,00€ με Φ.Π.Α. 

Κωδικοί CPV: 92521100-0 Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων 
 

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό 

Διαγωνισμό, για την «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου» με σκοπό 

τη δημιουργία ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης και προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου 

μέσα στο χρόνο (από το ποτάμι, την κατασκευή του φράγματος και την παρούσα κατάσταση) σε χώρο του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Δήμου Βελβεντού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.680,00 € (με 

ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 7/2020  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας και των υπηρεσιών. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).   

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» της Πράξης 

: «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» η οποία έχει ενταχθεί στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 

4254/241/YSG και 2325/241/YSG του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER με Κωδ. Πράξης /MIS(ΟΠΣ) 5069047.  

Ο Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ΚΩΔ. ΣΑ Ε0861  και ο κωδικός 

ενάριθμου έργου είναι 2021ΣΕ08610086.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 61.7133.01 του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η σύμβαση 

λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

Ανάθεσης. Σε περίπτωση παράτασης του έργου θα παρατείνεται και η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, χωρίς 

επιπλέον τίμημα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και 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. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις 
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του υπό ανάθεση Έργου 

β) να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία 

στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού με το υπό ανάθεση Έργο  

γ) να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελματικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του 

Έργου. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν α) 

πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 ως πρότυπο διασφάλισης ποιότητας, β) πιστοποιητικό ISO 14001 ως πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο 

οργανισμό. Το πεδίο της πιστοποίησης του θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης (για την 

προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών / υπηρεσίες σχεδιασμού, 

κατασκευής μουσειακών χώρων, χώρων πολιτισμού και περιβάλλοντος). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τη Δευτέρα 20-09-2021  και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.140,00 ευρώ 

(χιλίων εκατόν σαράντα ευρώ). 

 
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

: www.velventos.gr. 
 
 

 Βελβεντό, 06-09-2021 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.velventos.gr/
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