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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 

 

 

 

4η ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 

 

ΜΕΤΟ  41. Στρατηγικζσ τοπικήσ ανάπτυξησ 

 

 Η πίςτωςη προζρχεται από το Ρρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 

2007-2013» με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική 

Δαπάνη  

(Αριθμόσ 2010ΣΕ0820828000 τησ ΣΑΕ 082/8) 

 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΩΙΚΗΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 
 



[2] 
 

Νάουςα 18-11-2015 

                                        αρ.πρωτ 30562 

    

 

 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνιςμοφ   

                 

για τθν υλοποίθςθ Δράςεων Δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ 

 Ρρόγραμμα "Αγροτικήσ Ανάπτυξησ τησ Ελλάδασ 2007 –2013" (ΡΑΑ), Μζτρο 41, Υπομζτρο 

L323 «Διατήρηςη και αναβάθμιςη τησ αγροτικήσ κληρονομιάσ», Δράςη L323-5 

«Ενίςχυςη πολιτιςτικϊν εκδηλϊςεων και εκδηλϊςεων ανάδειξησ και διατήρηςησ τησ 

τοπικήσ κληρονομιάσ – ςτήριξη πολιτιςτικϊν φορζων για μικρήσ κλίμακασ υποδομή, 

προμήθεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν»  

 

                                                Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  ζχοντασ υπόψη: 

Α) Σισ διατάξεισ: 

ηελ ππ’αξηζκ..   2/20-1-2015      Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο    ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο γηα ηνλ νξηζκό Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο . 

 ηελ ππ’αξ. πξση. 29659/9-11-2015 Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 

ηεο ππεξεζίαο ηεο Πξάμεο  κε πξόρεηξν δηαγσληζκό . 

 ηελ ππ’αξηζκ. 239/2015 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

30561/18-11-2015  ζρεηηθήο κειέηεο θαη   ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 

Πξόζθιεζεο. 

  του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν των ΟΣΑ» 

 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  τθν παρ.       1 και 

τθν παρ 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με        τθν με 

τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν.3536/07 

 του άρκρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

 Σθν με αρ. 392/2013 και τθν  με αρ. 50/24-2-2015 απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου   του Διμου Νάουςασ , με τθν      οποία   ζγινε αποδεκτι θ με 

αρ.16334/3-9-2014  απόφαςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα LEADΕR  του Τπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  

 τθν αρ.πρωτ.36/2015 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ   τθν οποία  διατζκθκε θ 

απαιτοφμενθ πίςτωςθ  

 τθν 50/2015  απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου  με τθν οποία αποδζχεται 

τθν αρ.16336/23-9-2014 απόφαςθ  Ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα LEADER του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων , του ζργου «Εκδθλϊςεισ Ροδάκινο, 

παράδοςθ και πολιτιςμόσ» 

 Την με αριθ.πρωτ.16336/23-9-2014  Απόφαςθ ζνταξθσ ζργων τθσ ΟΣΔ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ ΟΤΑ) » ςτο Πρόγραμμα 
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"Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μζτρο 41, Τπομζτρο L323 

«Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ», Δράςθ L323-5 «Ενίςχυςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ 

κλθρονομιάσ – ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, 

προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν» » Η πίςτωςθ προζρχεται από 

το Πρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-2013» με ποςοςτό 

ςυγχρθματοδότθςθσ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εκνικι Δαπάνθ (τον κωδικό 

2010Ε08280000  τθσ ΑΕ082/8    ςτον οποίο ζχουν εγγραφεί οι πιςτϊςεισ του 

Αξονα  4  του ΠΑΑ ςτο Π.Δ.Ε.) 

 

 

Πποκηπύζζει  

           Ρρόχειρο Δημόςιο Διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου «Ενίζσςζη 

πολιηιζηικών εκδηλώζεων και εκδηλώζεων ανάδειξηρ και διαηήπηζηρ ηηρ 

ηοπικήρ κληπονομιάρ – ζηήπιξη πολιηιζηικών θοπέων για μικπήρ κλίμακαρ 

ςποδομή, ππομήθεια εξοπλιζμού, μοςζικών οπγάνων, ζηολών» με κριτιριο 
ανάκεςθσ τo πλζον μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του ενδεικτικοφ προυπολογιςμοφ 
τθσ μελζτθσ για τθν ομάδα Α και τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και 
οπτικοακουςτικϊν μζςων για τθν  ομάδα Β.  
       Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα πζντε 

χιλιάδεσ πεντακόςια είκοςι   ευρϊ (35.520,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ 

ΦΠΑ. Η πίςτωςη προζρχεται από το Ρρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007-

2013» με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη 

(τον κωδικό 2010ΣΕ08280000  τησ ΣΑΕ082/8    ςτον οποίο ζχουν εγγραφεί οι πιςτϊςεισ 

του Αξονα  4  του ΡΑΑ ςτο Ρ.Δ.Ε.) 

 

.Αλαιπηηθά νη δξάζεηο έρνπλ σο εμήο: 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΔΗ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

KΟΣΟ  ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ 

χεδιαςμόσ, παραγωγι και 

διακίνθςθ υλικοφ 

δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ 

(φυλλάδια, αφίςεσ κ.λπ.) 

2.570,00 591,10 3.161,10 

Δθμιουργία και καταχϊρθςθ 

διαφθμίςεων1
 

5.400,00 

 

    1.242,00 6.642,00 

Μίςκωςθ χϊρων και 

εξοπλιςμοφ  

7.880,00  1.812,40 9.692,40 

Παραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ 

(μακζτεσ, φωτογραφίςεισ 

2.000,00  460,00 2.460,00 
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κ.λπ.) 

υμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε 

εκδθλϊςεισ 

4.878,05  1.121,95 6.000,00 

φνολο ομάδασ  Α 22.728,05 5.227,45 27.955,50 

Εξοπλιςμόσ και 

οπτικοακουςτικά μζςα  

6.150,00 1.414,50 7.564,50 

υνολο ομάδασ Β 6.150,00 1.414,50 7.564,50 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β 28.878,05 6.641,95 35.520,00 

 
     CPV           

79342200-5 

Τπεξεζίεο πξνώζεζεο 

Σηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ, ο Δήμορ Νάοςζαρ θα πποβεί ζηην ανάθεζη 

ηος έπγος 

Ο Διμοσ Νάουςασ, διοργανϊνει ζνα  τριιμερο  εκδθλϊςεων  το πρϊτο δεκαιμερο 

του Δεκεμβρίου με πυρινα τθν πολιτιςτικι ανάδειξθ τθσ παραγωγικισ αγροτικισ 

παράδοςθσ τθσ περιοχισ, το οποίο κα καλφψει τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ανκεμίων και 

Ειρθνοφπολθσ του Διμου Νάουςασ. 

Περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ζκκεςθ προϊόντων με βάςθ 

το ροδάκινο, οι οποίεσ κα ςυμπλθρϊνονται και από παράλλθλεσ ενθμερωτικζσ 

ομιλίεσ με αντικείμενο το ροδάκινο (χαρακτθριςτικά, αξία, ςθμαςία). 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Η αμοιβι κα καταβάλλεται μετά τθν παραλαβι των παραδοτζων και τθν προςκόμιςθ 

των νόμιμων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, κακϊσ και των εξοφλθτικϊν παραςτατικϊν των 

λοιπϊν κρατιςεων. » Η πίςτωςθ προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 

Ελλάδασ 2007-2013» με ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από 

Εκνικι Δαπάνθ (τον κωδικό 2010Ε08280000  τθσ ΑΕ082/8    ςτον οποίο ζχουν εγγραφεί οι 

πιςτϊςεισ του Αξονα  4  του ΠΑΑ ςτο Π.Δ.Ε.) 

 

 

Η δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο: 

Α) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
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Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ                                                 

Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΛΖΡΩΜΖ 

Δ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Σ)ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Ε) ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Ζ) ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Θ)ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Η)ΚΡΑΣΖΔΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

1) Σόπορ και σπόνορ Γιενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 27 Ννεκβξίνπ   2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη από ώξα 10.00 

έωρ 10.30  π.κ. ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 2
ν
 όξνθν ηνπ 

δεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο, ζηελ νδό Γεκαξρίαο 30,ζηε Νάνπζα.  

 

Ώρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ:        10.00 

Ώρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν:    10.30 

 

2) Σεύση Γημοππάηηζηρ 

 

Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινύλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά 

ηζρύνο είλαη: 

 

α) ε παξνύζα δηαθήξπμε 

γ) ην έληππν πξνζθνξάο  

δ)κειέηε θαη ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

3) Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ – Γικαιολογηηικά 

1) Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ζπκπξάμεηο απηώλ, πνπ 

έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ πξνώζεζεο -κάξθεηηλγθ   όπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

Σα ζπκπξάηηνληα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα 

δηεπθξηλίδεη ηνπο όξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηελ 

πξόζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία. 
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2) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. 

2. Δθόζνλ νη ππνςήθηνη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο 

ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο , έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.  

4. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν 

πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο.  

5. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

6. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ζε εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

7. Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεώζεσλ θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ δεκνζίνπ. 

8. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

απ’ ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο 

απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ή ππό αλάινγε δηαδηθαζία. 

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1) Σπόπορ ύνηαξηρ ηων Πποζθοπών 

Οι Προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και 

κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα 

κακορίηονται ςτθν παροφςα Προκιρυξθ ςε ζνα (1) πρωτότυπο. 

τθν εξωτερικι όψθ του φακζλου κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα 

ακόλουκα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Ο τίτλοσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 

 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα/ διαγωνιηόμενου (επωνυμία, ςτοιχεία επικοινωνίασ: 
διεφκυνςθ, τθλ., φάξ, email) 

 

Ο κφριοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει δφο 

(2) ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, ιτοι: 
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 Φάκελοσ Δικαιολογητικϊν, ο οποίοσ περιζχει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και 
ςτοιχεία. 

 Φάκελοσ Οικονομικήσ Ρροςφοράσ, ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ςυμπλθρωμζνα, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτο ζντυπο τθσ υπθρεςίασ. Η 
προςφορά δεν κα πρζπει να ζχει ξφςματα, μουτηοφρεσ και διορκϊςεισ. 

 

Οι επιμζρουσ ωσ άνω φάκελοι φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ 

όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που 

δφναται να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λόκηκνπο 
εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από 
όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο από ηνπο λόκηκνπο 
εθπξνζώπνπο ηνπο. 

3. Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή όζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, όηη νη πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη απηνπξνζώπσο.  

Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή από 

άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.  

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο 

εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν.  

Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ, θαηαηίζεληαη από όια ηα κέιε απηώλ, απηνπξνζώπσο ή 
από θνηλό εθπξόζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  

Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζόηεξεο από κηα εηαηξείεο 

ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπώλ ή ην κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε απνθιείνληαη όιεο απηέο νη πνιιαπιέο πξνζθνξέο, εθηόο αλ απνζπξζνύλ από 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όιεο νη ππόινηπεο πξνζθνξέο πιελ κίαο.  

Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, ππάιιεινο 
εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζύκβνπινη, πνπ ακείβνληαη από απηή κε κηζζό ή 
κε θάπνηνλ άιινλ ηξόπν.  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην δήκν κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη 
παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα (15:00) ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πξηλ από ηε δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνύ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ πξηλ 
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ καδί 
κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία, κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν, εθπξόζεζκα επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 

2) Δγγςήζειρ 

 

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ:  
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Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο, άλεπ Φ.Π.Α. δει. 577,56 €.(Αξζξν 157 Ν.4281/14)αλαιπηηθά γηα ηελ 

νκάδα Α εγγπεηηθή επηζηνιή  454,56  επξώ θαη γηα ηελ νκάδα Β 123,00 επξώ. 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ: 

Ο ππνςήθηνο πάξνρνο  ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη κε ην 3% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο  ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.(αξζξν 157 

Ν.4281/14)γηα θάζε νκάδα  Α  ή Β. 

Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

1) Παπαλαβή πποζθοπών 

 

1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο 
επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κέρξη ηελ ώξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ 
νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό, όπσο επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε ηπρόλ απόξξηςή ηεο, εάλ δε 

ζπλνδεύεηαη από ην πηζηνπνηεηηθό ηαπηόηεηαο.  

3. Όηαλ παξέιζεη απηή ε ώξα, θεξύζζεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε ιήμε ηεο 
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη ε γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, κε πνηλή 
αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη 
ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

 

2) Έλεγσορ δικαιολογηηικών 

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζπλερίδεηαη ε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη 

αξρίδεη από ηελ επηηξνπή, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο 

ηνπο. Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά 

κελ αιιά κε ηξόπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζύκθσλα ή όρη κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

2. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ 

αλνηθηό θάθειν, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζε απηόλ ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο 
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κε απηόλ πνπ αλαγξάθεθε ζηνλ αλνηθηό θάθειν.  

3. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όζνη παξίζηαληαη 

ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη κπζηηθή. Η επηηξνπή 

ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη 

πνηνη ζα απνθιεηζηνύλ.  

4. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξία γίλεηαη πάιη δεκόζηα ηεο ζπλεδξίαο θαη ν πξόεδξνο ηεο 

επηηξνπήο αλαθνηλώλεη απηνύο πνπ απνθιείνληαη από ηε δεκνπξαζία, θαζώο θαη ηνπο 

ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπο καδί κε 

ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο.   

3) Αποζθπάγιζη ηων Πποζθοπών 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηε δεκνπξαζία, απνζθξαγίδνληαη θαηά 

ζεηξά από ηελ επηηξνπή θαη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη δεκόζηα. 

2. Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδόηε ή δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθεξύμεσο απνξξίπηνληαη.  

4) Ανακήπςξη αναδόσος 

1. Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί 

ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο   γηα ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ γηα 

ηελ νκάδα Α θαη ηε ζπλνιηθά ρακειόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ νκάδα Β. ε  πεξίπησζε πνπ 

πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο έρνπλ πξνζθέξεη ην ίδην πνζνζηό έθπησζεο  γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ 

απηώλ. 

5) Δνζηάζειρ 

1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε 

δεκνπξαζία κέρξη ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα. Οη 

ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ πξσηνθνιινύληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή 

πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. 

2. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 

              Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ - ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΛΖΡΩΜΖ 

1) Καηακύπωζη 

Η επιλογι Αναδόχου και θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με 

απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ςε ςυνζχεια ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ αρμόδια 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ 3   θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφισ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, οφείλει να υποβάλει ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται 

από αυτιν: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του 
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άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, 

τθσ δωροδοκίασ τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, και τθσ δόλιασ 

χρεοκοπίασ. 

β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν δεν ζχουν λυκεί, δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ 

εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ 

και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 

εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία. 

ε) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ 

ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια 

αρχι ι αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ και δικαιοφται να 

τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, 

χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου 

ςτουσ προςφζροντεσ.  

Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία χωρίσ ο Ανάδοχοσ να αποςτείλει τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί 

να τον κθρφξει ζκπτωτο και να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ του ζργου ςτον επόμενο κατά 

ςειρά κατάταξθσ.  

Δ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γξαθείν πξνκεζεηώλ  ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζηε νδό Γεκαξρίαο 30  Νάνπζα (Σειέθσλα 

2332350328 & 2332350367,  FAX 2332024260), e-mail :vatantzi@naoussa.gr, 

πιεξ.Βαηαληδή Αζελά. 

 Ε) ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Η παξνύζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ζα αλαξηεζεί : ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε Βέξνηα, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ δήκνπ www.naoussa.gr, θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν  “ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ” . Η πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί επίζεο ζηην ημερήζια νομαρχιακή εθημερίδα  ΛΑΟΣ. 

Η. ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

http://www.naoussa.gr/
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            Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται το ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε πζντε   

(5) μζρεσ από τθν ανακοίνωςθ του κατακυρωτικοφ αποτελζςματοσ να προςζλκει για να 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ του ζργου. Αν περάςει θ προκεςμία χωρίσ ο ανάδοχοσ να 

παρουςιαςτεί, το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ μπορεί να αποφαςιςκεί φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, θ ανάκεςθ του ζργου ςτον επόμενο επιλεγζντα ι θ 

επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ. 

         Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ 

Νομικϊν Προςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά το νόμο βαρφνει τον ανάδοχο. 

          Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να 

κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, θ οποία να καλφπτει ςε Eυρϊ ποςοςτό3% 

τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

                                          Θ)Γενικοί Προι 

         Κάκε διαφορά που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθ ςφμβαςθ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 

μερϊν ωσ προσ το κφροσ, τθν ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αξιϊςεισ που 

γεννϊνται από αυτιν κα επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια του Νομοφ τθσ ζδρασ του διμου. 

Εφαρμοςτζο είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

    Η) Κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ν λόκνο νξίδεη, δει: 

1. Φ.Δ.                                   8,0% 
       2.Δληαία αλεμάξηεηε αξρή δεκνζίσλ πκβάζεσλ  0,10% θαη  3,6%    

Υαξηόζεκν θαη ΟΓΑ Υαξηόζεκνπ  επί ηνπ 0,10% 

   

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ 

 

Κουτςογιάννθσ Νικόλαοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ: 

 

   ΡΑΑΤΗΜΑ 1 – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Σράπεηασ, υποκατάςτθμα)  ……………………………. 

Ημερομθνία ζκδοςθσ  …………………………….. 

Προσ: …………………………….. 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΣΚ 

………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ……………… 
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μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ,} 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο 

διαγωνιςμό τθν ανάδειξθ Αναδόχου για το ζργο  ……….…………….. ςυνολικισ αξίασ 

(ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΠΑ)  

...................................,  ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 

ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. } 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 

για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(θμείωςθ προσ τθν Σράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά 

μασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 2– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Σράπεηασ, υποκατάςτθμα) ……………………………. 

Ημερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Προσ: …………………………….. 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

{ε  περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ ……………  Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. 

Σ.Κ. ………} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των  ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ του ζργου με  τίτλο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ 

αξίασ (ςυμπλθρϊνετε  το  ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι 

όχι τον ΦΠΑ) ………........,  ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 

διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 

ςχετικι υποχρζωςθ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 3– ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΟΜΑΔΑ Α  

τθν οικονομικι προςφορά του ζργου κα αναφζρεται θ προςφερόμενθ τιμι α) με ποςοςτό 

ζκπτωςθσ για τθν ομάδα Α και β)για τθν ομάδα Β τθ χαμθλότερθ τιμι  για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ , αρικμθτικά και ολογράφωσ, 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 

 

 

 

4η ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 

 

ΜΕΤΟ  41. Στρατηγικζσ τοπικήσ ανάπτυξησ 

 

 Η πίςτωςη προζρχεται από το Ρρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 

2007-2013» με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική 

Δαπάνη  

(Αριθμόσ 2010ΣΕ0820828000 τησ ΣΑΕ 082/8) 

 

 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΩΙΚΗΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
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ΕΡΓΑΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ για ηην 

Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και 

εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ 

τοπικισ κλθρονομιάσ – ςτιριξθ 

πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ 

υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, 

μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν»  

Πρόγραμμα "Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ 
Ελλάδασ 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μζτρο 41, 
Τπομζτρο L323 «Διατιρθςθ και 
αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ», 
Δράςθ L323-5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

 
 

27.955,50 € (ΜΕ ΣΟ Φ.Π.Α.) 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σε ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ εκθπαζμένο ζε ακέπαιερ μονάδερ επί ηοιρ εκαηό 

(%) ζηιρ ηιμέρ ηος ηιμολογίος ηηρ μελέηηρ, 

 

Ο ςπογεγπαμμένορ/η ……………….……………………………………………… 

έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηος διαγωνιζμού  και ηων λοιπών ζηοισείων 

καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην 

παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη 

όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηα ακόλοςθα 

ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος Τιμολογίος Μελέηηρ. 

Προζθέρω για ηην «Ενίςχυςη πολιτιςτικϊν εκδηλϊςεων και εκδηλϊςεων 

ανάδειξησ και διατήρηςησ τησ τοπικήσ κληρονομιάσ – ςτήριξη πολιτιςτικϊν φορζων για 

μικρήσ κλίμακασ υποδομή, προμήθεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν» 

ποςοςτό  ζκπτωςησ  

 …………% και ολογράθως 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 
Νάοσζα     

(Σόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προζθέρων  
 

 
 

 

 
 

(Ονομαηεπώνσμο σπογραθόνηων και ζθραγίδα επιτειρήζεων) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 

 

 

 

4η ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 

 

ΜΕΤΟ  41. Στρατηγικζσ τοπικήσ ανάπτυξησ 

 

 Η πίςτωςη προζρχεται από το Ρρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 

2007-2013» με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική 

Δαπάνη  

(Αριθμόσ 2010ΣΕ0820828000 τησ ΣΑΕ 082/8) 
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ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή Μονάδασ 

Άνευ Φ.Ρ.Α. 

(ςε €) 

 
Προβολζασ (Projector) 

CPV: 38652100-1 
1 ΣΕΜΑΧΙO  

 
Φορθτόσ Η/Τ (laptop) 

CPV: 30213000-5 
1 ΣΕΜΑΧΙO  

 
Σθλεόραςθ 

CPV: 32324000-0 
1 ΣΕΜΑΧΙO  

 
Οκόνθ προβολισ με τρίποδα 

CPV: 30231300-0 
1 ΣΕΜΑΧΙO  

 

Φωτογραφικι Κάμερα  

με φακό 

CPV:38651000-3 

1 ΣΕΜΑΧΙO  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΡΑ  

ΦΠΑ 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ  

 

Ο πποζθέπων  

 

Τπογπαθή –ζθπαγίδα  


