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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Αρ. Πρωτ.: 40004

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007
- 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Διακηρύσσει ότι:
Ο Δήμος Αιγιαλείας προκειμένου για την : «Επισκευή παλαιού σχολείου και
αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ Διγελιωτίκων Δήμου
Αιγιαλείας και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας»
προτίθεται να προβεί στην « Προμήθεια εξοπλισμού για το παλαιό σχολείο Τ. Κ
Διγελιωτίκων Δ. Αιγιαλείας για την μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και
μορφωτικής δραστηριότητας» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993)
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των
προς προμήθεια ειδών ή το σύνολο ειδών ανά ομάδα , η οποία συμφωνεί με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και θα διεξαχθεί στις
2 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην
έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος
Όροφος), Αίγιο, Τ.Κ. 25100 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων
εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο ή
κηρυχθεί άγονη, τότε αυτή θα επαναληφθεί και θα διενεργηθεί την 9 Νοεμβρίου,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος Όροφος),
Αίγιο, Τ.Κ. 25 100 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων
των ενδιαφερομένων.
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Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του
Δήμου: aigialeia.gov.gr, την οικονομική προσφορά θα παραλαμβάνουν από το γραφείο
Προμηθειών του Δήμου: Πετμεζά 1, 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του Δήμου
Αιγιαλείας την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
Η δαπάνη για την προμήθεια είναι προϋπολογισμού 9.630,60 € πλέον Φ. Π. Α. 23 %
2.215,040 € και θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» του άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER» και συγκεκριμένα της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος
«Δεσμοί Ανάπτυξης της Αχαϊκής γης», που προκήρυξε η Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο του διαγωνισμού που είναι το 2%
επί του προϋπολογισμού δηλαδή 192,61€ ή το 2% επί της επί μέρους ομάδας .
Όλες οι προσφορές θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης και
χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 26910-22978, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

