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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 

 

ΜΕΤΡΟ 413 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321-2 

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με 

ποσοστό χρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (αριθμός ΣΑΕ 
082/08280000). 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΙΛΙΑ Α.Ε. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Η ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑ Α.Ε.  διακηρύττει ότι την 16η  του μηνός Δεκεμβρίου  του 

έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30  (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Διοικητήριο-
Μεραρχίας 36-Σέρρες θα διεξαχθεί Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς , για την υλοποίηση του έργου του έργου με τίτλο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΛΙΑ» 
 

το οποίο είναι τμήμα του έργου «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ & 
ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 180009  

 

Το έργο αποτελείται από επτά ομάδες, με συνολικό προϋπολογισμό 245.801,06 Ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 199.838,26 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 245.801,06  Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς ανά ομάδα.  

 
Το τεύχος της προκήρυξης διατίθεται από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε., δ/νση 

Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και βρίσκεται αναρτημένο στο 
διαδικτυακό τόπο αυτού www.lailias.com.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

είναι την 16η  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30  στα 

http://www.lailias.com/


γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε., Μεραρχίας 36-Διοικητήριο Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από τον 
Ζαχαρούδη Γεώργιο μέλος του ΔΣ της Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε. και πρόεδρο της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς κλπ.) 

μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, δηλαδή 
μέχρι την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30.   Το ίδιο 

ισχύει και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της 
διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321026511-6944316612 

Αρμόδιος ο κος  Ζαχαρούδης Γεώργιος μέλος του ΔΣ της Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε. και 
πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ και με email  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 

τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (14:30). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο 

εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα. 
 

   

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α και ανέρχεται στο πόσο 3.996,77 ευρώ. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς 

για μία ή περισσότερες και μέχρι επτά ομάδες,  η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α της κάθε ομάδας του έργου για την 

οποία κατατίθεται προσφορά. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον Φορέα 

Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε. Η ισχύς των εγγυητικών θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φορέας 
Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε. 

Δεν προβλέπεται να χορηγηθεί προκαταβολή. 
 

   

   
Σέρρες, 22/10/2015 

 
Ο  πρόεδρος της επιτροπής 

 

 
 

 
 

 
Ζαχαρούδης Γεώργιος 

Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε 

 
 

 


