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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
τησ πράξησ: 

 «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ Αςτεροςχολείου»  

με CPV: 38635000-5 Σηλεςκόπια και ςυμπλθρωματικό CPV: 39300000-5 Ποικίλοσ εξοπλιςμόσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ»,  Άξονασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και Αθλητιςμόσ» 
 

Ο Δικαιοφχοσ Δήμοσ Ανωγείων διακθρφττει ότι τθν 18
η
  του μηνόσ Απριλίου  του ζτουσ 2023 ημζρα Σρίτη  και ϊρα 

15:00 (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) κα διεξαχκεί με ανοικτι διαδικαςία Δθμοπραςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ (κωδικόσ 
διαγωνιςμοφ 179112 ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα για τθν 
υπθρεςία με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ Αςτεροςχολείου».  
 

Θ Προμήθεια Εξοπλιςμοφ Αςτεροςχολείου ςυντίκεται από τα ακόλουκα δυο τμήματα: 181.000,00 € πλζον ΦΠΑ για τθν 
προμικεια κόλου  και 50.000,00  € πλζον ΦΠΑ για τον λοιπό εξοπλιςμό. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν να επιλζξουν το ζνα ή και τα δυο τμήματα για να υποβάλουν προςφορά. 
 

Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν τθσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ Αςτεροςχολείου, με βάςθ τθ μελζτθ 
με αρικμό κεϊρθςθσ  443.14.02 από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ανωγείων, ανζρχεται ςτο ποςό των 231.000,00 € 
(χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 286.440,00 €, (με ΦΠΑ). 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ, να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων κ.λπ.) από τθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.anogeia.gr. Επίςθσ από το ΚΘΜΔΘΣ,  το ΕΣΘΔΘΣ,   και 
τον ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μζχρι τισ 18/04/2023. 
 

Θ διακιρυξθ τθσ προμικειασ  ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο υπόδειγμα τφπου Προμθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία 
μζςω ΕΣΘΔΘΣ με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ των 30.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ. 
 

Στο διαγωνιςμό δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ 
I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από 
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
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Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ  Φ.Π.Α. με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι 4.620,00  € και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο 
Διμο Ανωγείων. Θ ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 30 θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ 
ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μινεσ. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να επιλζξουν το ζνα 
από  τα δυο τμιματα για να υποβάλουν προςφορά (181.000,00 € πλζον ΦΠΑ για τθν προμικεια του  κόλου  και 
50.000,00  € πλζον ΦΠΑ για τον λοιπό εξοπλιςμό) και θ απαίτθςθ για τθν εγγυθτικι περιορίηεται ςτο αντίςτοιχο ποςό 
(3.620,00 € και 1.000,00 €). 
 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που προβλζπονται από 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και του άρκρου 2.4. τθσ διακιρυξθσ. 
 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 
β) ι τμθματικά με τθν παράδοςθ και παραλαβι των αντίςτοιχϊν παραδοτζων. 

 

Θ προκεςμία περάτωςθσ τθσ προμικειασ  ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ  (24) μινεσ για το τμιμα 1 (κόλοσ) και  ςε δεκαζξι 
(16) μινεσ για το τμιμα 2 (λοιπόσ εξοπλιςμόσ) από τθν υπογραφι τθσ/τουσ. 

 
 

Σο ζργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ»,  Άξονασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και 
Αθλητιςμόσ». 
 

Σχετικά ζχει παρκεί λθφκεί Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με α/α Α/148/2023 ποςοφ 286.440,00 € ςε βάροσ του 
Κ.Α.Ε. 61-7133.001 οικ. ζτοσ 2023 του Διμου Ανωγείων.   
 

Θ δαπάνθ δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.  
 

  Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ανωγείων. 
 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο Ανωγείων, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ  
Τεχνικισ Υπθρεςίασ  του Διμου Ανωγείων Ηαχαρζνια Σκουλά (τθλ.: 2834340412, Φαξ: 2834031380), τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 

  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 
 
 

ΩΚΡΑΣΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
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