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4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 – 2013» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER» 

 

ΜΕΣΡΟ 313 Ενθάρρσνζη ηοσριζηικών δραζηηριοηήηων  

Δράζη 313-1 «Ίδρσζη &Εκζσγτρονιζμός ηοπικών κένηρων ηοσριζηικής πληροθόρηζης 

(γραθεία –περίπηερα ενημέρωζης και πληροθόρηζης)» 

Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 2007 - 2013" με ποζοζηό 

ζςγσπημαηοδόηηζηρ 95 % από ηο Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Απιθμόρ 

ΣΑΕ082/08280000) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ,  ΔΗΜΟ ΕΡΡΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

(3810/24.07.2015) 

 

Σο Επιμεληηήριο ερρών πξνθεξύζζεη δηεζλή δηαγσληζκό κε γξαπηέο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηε δεκηνπξγία πιηθνύ πξνβνιήο, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, κε 

ηίηιν «Κέληξν Σνπξηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο Ν. εξξώλ», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013, Άμνλαο 4 Σνπηθό Πξόγξακκα Πξνζέγγηζεο Leader ηεο 

ΟΣΓ «ΑΝ.Δ.ΔΡ.Α.Δ.» 

Ο ζπλνιηθόο πξνθεξπζζόκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ νγδόληα ελλέα 

ρηιηάδσλ ελληαθόζησλ ηξηάληα πέληε επξώ θαη ζαξάληα ηξηώλ ιεπηώλ (189.935,43.€) ζπλνιηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α  ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα έμη επξώ θαη ηξηάληα 

νθηώ ιεπηώλ (35.516,38 €). Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αθνξά:  

Καηεγνξία Α )  Γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ, νπηηθναθνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο, πξνϋπνινγηζκνύ 95.655,44 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

πνζνζηνύ 23% 

Καηεγνξία Β) Γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γξαθείνπ θαη επίπισλ πξνϋπνινγηζκνύ 

29.785,19  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ πνζνζηνύ 23% 
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Καηεγνξία Γ) Γηα ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ,  πξνϋπνινγηζκνύ 24.231, 00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ πνζνζηνύ 23% 

Καηεγνξία Γ)  Γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 34.809,00  € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ πνζνζηνύ 23% 

Καηεγνξία Δ) Γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ πξνϋπνινγηζκνύ 5.454,80  € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ πνζνζηνύ 23% 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο είηε γηα ην ζύλνιν ησλ θαηεγνξηώλ ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδώλ, είηε γηα επηκέξνπο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ σο άλσ νκαδνπνίεζε. 

 

Ωο  δηαγσληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο απόδεημεο εγγξαθήο ηνπο ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών θαηά ηνπο όξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

αλαιπηηθό ηεύρνο πξνθήξπμεο. 

Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα 120 εκεξνινγηαθέο κέξεο αξρήο 

γελνκέλεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ   Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ύςνπο 2% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Έξγνπ ή ηνπ επηκέξνπο 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο θαηεγνξίαο ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ θαηεγνξηώλ γηα ηηο νπνίεο ν δηαγσληδόκελνο 

ππνβάιιεη πξνζθνξά, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 18η ηοσ μηνός επηεμβρίοσ 2015, ημέρα Παραζκεσή, και ώρα 

15.00 μ.μ. ζην Δπηκειεηήξην εξξώλ, Π. Κσζηνπνύινπ 2, Σ. Κ. 62122 έξξεο.  

 

Σν αλαιπηηθό ηεύρνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέρξη θαη 

ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, δειαδή ηελ εκέξα Πέκπηε, 

17ε επηεκβξίνπ 2015, θαη ώξα 14:00 από ηα γξαθεία ηνπ ΔΒΔ Π. Κσζηνπνύινπ 2 Σ.Κ 62122.  

 

Η παξαιαβή ησλ ηεπρώλ δηαθήξπμεο γίλεηαη είηε απηνπξνζώπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) από 

ην Γξαθείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Π. Κσζηνπνύινπ 2, 62122, κεηά από θαηάζεζε έγγξαθεο αίηεζεο 

(ειεθηξνληθήο ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο) ππνγξαθόκελεο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ ή ηνπ cνurier πνπ εμνπζηνδνηεί λα ηα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 

 

 

3 

 

παξαιάβεη, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο (όπσο ηνπιάρηζηνλ επσλπκία, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ). 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο από 09.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ. ζην ηειέθσλν  23210 99732-33, 99744, Fax: 23210 99740 θαη 

email: eves@otenet.gr, boziou@eves.gr, tzimoula@eves.gr, eleftheriadou@eves.gr. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ 

Επιμεληηηρίοσ ερρών 

Υρήζηος Μέγκλας  
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