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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 

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» 

 

 
Αρ. πρωτ.: 5023/10-10-2022 

 
ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER»              

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «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 αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια). (κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829)» 

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

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
του υποέργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ» 
της πράξης: 

«ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» 
 
Ο Δήμος Κόνιτσας διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα διεξαχθεί ανοιχτός, ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός (κάτω των ορίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
για το Υποέργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ 
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ» της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ». 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011062448 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ». 

Η προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ 

ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ" συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες CPV 39150000-8, 39154000-6, 31524120-2, 

30000000-9, 35120000-1, 32342412-3, 32341000-5, 45314300-4, 32344210-1, 32573000-0, 42416100-6, 

37413220-4], [22000000-0]. 
  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, με βάση την αριθ. 52/2018 εγκεκριμένη μελέτη των Υπηρεσιών του Δήμου 
Κόνιτσας, ανέρχεται στο ποσό των  186.830,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 231.669,20 ευρώ (με 
Φ.Π.Α.). 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας www.konitsa.gr. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: 
1. 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, 5, 6 και 7 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.  
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 ορίζεται σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα που μπορεί να ανατεθεί και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Κόνιτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες και 30 ημέρες, από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
δώδεκα (12) μήνες.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στις 
παραγράφους του άρθρου 2.2 και 2.4 της διακήρυξης. 
 
Η προθεσμία περάτωσης του υποέργου είναι δώδεκα (12) μήνες. 
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. 
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κόνιτσας, αρμόδιος 
υπάλληλος Πελαγία Καρατζήμου (τηλ:2655360318, e-mail: pkaratzimou@gmail.com), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.  

Κόνιτσα, 10-10-2022 
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας 

 
 

Νικόλαος Β. Εξάρχου 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.konitsa.gr/
mailto:pkaratzimou@gmail.com
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