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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 

                                                                                                        ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 30-8-2021 
                                                                                      Αρ.πρωτ.7233 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΤΡΟ : 19«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ:19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 

3 
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)» 

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από 

το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διοργάνωση των Εκθέσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου» 

 

 
Ο Δήμος Ερυμάνθου διακηρύττει ότι την 23η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ερυμάνθου, στη Χαλανδρίτσα, θα διεξαχθεί με 
συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου,  Δημοπρασία προμήθειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου/προμήθεια  είναι: 0011066040 και πρόκειται για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
εξοπλισμού για τη διοργάνωση των Εκθέσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου». 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων ειδών της προμήθειας με βάση τη μελέτη με θεώρησης της  21/01/2020 από 
την Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου Ερυμάνθου, ανέρχεται στο ποσό των 38.693,55  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 47.980,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.), από την έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, στο Δημοτικό κατάστημα , στη Χαλανδρίτσα, Τ.Κ. 
25008, μέχρι τις 17/09/2021. Επίσης τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 
& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.erymanthou.gr 
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Η διακήρυξη της παρούσας υπηρεσίας  έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για 
συμβάσεις Υπηρεσιών. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  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  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς2. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.3 
Εγγύηση συμμετοχής. Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού  των επτακοσίων 
εβδομήντα τρία ευρώ (773,00 € ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς ήτοι μέχρι 23/10/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (12) δώδεκα μήνες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και ότι αναφέρεται αναλυτικά στην Διακήρυξη 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (180) εκατόν ογδόντα  ημερολογιακές ημέρες. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER" 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερυμάνθου. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ερυμάνθου, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. 
Mατσάγγα Όλγα (τηλ.:2694360312-320, Φαξ:2694360331) και το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ερυμάνθου (τηλ.: 
2694360333 , Φαξ: 2694360331), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 

 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ, 30/08/2021 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ 
 
 

 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Α.Α. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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