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 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014

                   

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE 

(CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

Για την  Προμήθεια

Ο Δικαιούχος Δήμος Εορδαίας διακηρύττει ότι την 
2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 
έδρα του Δήμου Εορδαίας,
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σ
προμήθειας  «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού
Δήμου Εορδαίας». 
Ο κωδικός του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011242840)
πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο 
Ανατολικού».  
Η προμήθεια εξοπλισμού συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
ΤΜΗΜΑ 3  : «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00
ΦΠΑ. 
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 6.240,00
ΤΜΗΜΑ 5  : «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 734,00
ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00

ΤΜΗΜΑ 7  : «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 685,00
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων :

42512200-0 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              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»
 

                  Αριθμ.Πρωτ. 3858/26
 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 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. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ομήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. 
Ανατολικού Δήμου Εορδαίας»   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  

Δήμος Εορδαίας διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Μαρτίου
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην 

έδρα του Δήμου Εορδαίας, 25ΗΣ Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα, θα διεξαχθεί 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού

του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011242840)
πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο 

Η προμήθεια εξοπλισμού συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
: «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00

: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 6.240,00€ πλέον ΦΠΑ .
: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 734,00
: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00

: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 685,00€ πλέον ΦΠΑ

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων : 

39000000-2 39141400-6 

ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

2020» 

3858/26-2-2021 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. 

Μαρτίου του έτους 
. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην 

θα διεξαχθεί συνοπτικός 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού 

του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011242840), και 
πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο 

Η προμήθεια εξοπλισμού συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
: «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ πλέον 

πλέον ΦΠΑ . 
: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 734,00€ πλέον ΦΠΑ  
: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ  

πλέον ΦΠΑ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

37420000-8 

ΑΔΑ: ΨΝ7ΨΩΡ6-Ο2Σ



 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  

 Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας εξοπλισμού, 
με βάση την μελέτη με αριθμό θεώρησης  25/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 15.659,00 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 (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα 
του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 , Πτολεμαΐδα. 
Εmail:grprom1@ptolemaida.gr. 
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.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 Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. 
Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 
email:grprom1@ptolemaida.gr, ιστοσελίδα Δήμου: www.ptolemaida.gr).  
 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας 
 
 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

                                                 
 

ΑΔΑ: ΨΝ7ΨΩΡ6-Ο2Σ
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