
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000

Αρ. Πρωτ.: 2067/10-03-2021 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 €  (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη
σύμβασης προμήθειας για το έργο: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Π.Υ.: € 34.937,60
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
1. Ο Δήμος Παλαμά  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά,  βάσει  της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 
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Για  τον  σκοπό  αυτό  καλείται  κάθε  ενδιαφερόμενος  να  υποβάλει  αναλυτική  πρόταση  -
προσφορά για την δημιουργία και έκδοση Ιστορικού Έργου με τον προαναφερόμενο τίτλο,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.960,00€ πλέον ΦΠΑ 6%.

Αναλυτικώτερα:

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ Προεκτιμώμενη Τιμή,

με απρόβλεπτα (€)

22113000-5 Βιβλία Βιβλιοθήκης Προμήθεια 32.960,00

Φ.Π.Α. (6%) 1.977,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 34.937,60

2. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών υπάγονται στις διατάξεις
των  ν.  3463/2006,  ν.  3731/2008  (παρ.  13,  άρθρο  20),  ν.  3861/2010,  ν.  3852/2010,  ν.
4013/2011, ν. 4152/2013 (άρθρο 1, παρ. Ζ Ζ5,3), ν. 4270/2014 και του ν. 4412/2016 όπως
τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε
πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαμά  www.palamas.gr και
την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr.  Έντυπο οικονομικής προσφοράς
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό και
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλαμά.

4.  Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2444350144,  αρμόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία Άρης
Μάντζος  (email : arismantzos@palamascity.gr)

5. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η
23-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ – 10:30 πμ στα γραφεία του Δήμου Παλαμά (1ος

όροφος ) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
καταθέσουν  τις  προσφορές  τους με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιλαμβάνονται
στους όρους της διακήρυξης, επί ποινή απορρίψεως τους από τον διαγωνισμό.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9  της Διακήρυξης, 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.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.  2,  3  και 4 του
άρθρου 19 και των σημείων γ)  και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.  4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. 

7. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες.

8.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής ποσού 659,00 €. 

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.

10.  Η  σύμβαση  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, με δικαιούχο τον Δήμο Παλαμά.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  311  του  ν.  4412/2016.  Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών
των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 16
και 17 της Διακήρυξης.

12.  Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος  του Έργου)  και  τα Τεύχη Δημοπράτησης
εγκρίθηκαν  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  με  την  υπ.  Αριθμ.  232/2020  Απόφαση  της
οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλαμά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Ο Δήμαρχος Παλαμά

Γιώργος Η. Σακελλαρίου
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