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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020» 
 

                    Αριθµ.Πρωτ. 25557/1-12-2020 
 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER), ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-

2020» µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την  Προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. 
Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας»   

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  

Ο ∆ικαιούχος ∆ήµος Εορδαίας διακηρύττει ότι την 11η του µηνός ∆εκεµβρίου του 
έτους 2020  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στην έδρα του ∆ήµου Εορδαίας, 25ΗΣ Μαρτίου 15, Πτολεµαΐδα, θα 
διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας  «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού 
κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας». 
Ο κωδικός του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011242840), και 
πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο 
Ανατολικού».  
Η προµήθεια εξοπλισµού συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 16.280,00€  πλέον ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 
8.380,00€  πλέον ΦΠΑ. 
ΤΜΗΜΑ 3  : «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ», εκτιµώµενης αξίας 6.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ. 
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», εκτιµώµενης αξίας 6.240,00€ πλέον ΦΠΑ . 
ΤΜΗΜΑ 5  : «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 734,00€ πλέον ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ 7  : «∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η», εκτιµώµενης αξίας 685,00€ πλέον ΦΠΑ. 
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Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων : 

30213000-5 32300000-6 32343000-9 37420000-8 
30213100-6 32340000-8 32342420-2 39141400-6 
30231000-7 32342410-9 42512200-0  
30232100-5 32342412-3 39000000-2  

 Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών της προµήθειας εξοπλισµού, 
µε βάση την µελέτη µε αριθµό θεώρησης  25/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 40.319,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.. 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα ή περισσότερα τµήµατα, χωρίς περιορισµό των  
τµηµάτων που µπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η προσφορά θα περιλαµβάνει το σύνολο των αναφεροµένων ειδών και ποσοτήτων 
ανά  τµήµα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά 
τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα 
του ∆ήµου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 , Πτολεµαΐδα. 
∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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.1 
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. 
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) µήνες.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δηµόσιες 
συµβάσεις. 
Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 
ηµέρες. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα “Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER” µε συγχρηµατοδότηση από 
το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριµένα από την ΣΑ 082/1. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
δήµου Εορδαίας. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το γραφείο 
προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. 
Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 
email:grprom1@ptolemaida.gr, ιστοσελίδα ∆ήµου: www.ptolemaida.gr).  
 

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 
 
 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

                                                 
 

ΑΔΑ: ΩΨΟΥΩΡ6-00Ζ


		2020-12-01T10:57:41+0200
	PTOLEMAIDA


		2020-12-01T11:14:12+0200
	Athens




