
 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση  

υπηρεσίας σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων με τίτλο : «Αιγιάλεια Ες 

φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια» ». 

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) προβαίνει σε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των Υπηρεσιών του Υποέργου 
2 «Οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων» για το έτος 2021, της ενταγμένης 
Πράξης με τίτλο: «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια» και κωδικό 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011056652, στο πλαίσιο του  Μέτρου 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, 
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική 
Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα». 
 
Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», λαμβάνοντας υπόψη : 
 
 

1. Την Πράξη με τίτλο: «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια» και κωδικό 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011056652, στο πλαίσιο του  Μέτρου 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)-LEADER» του ΠΑΑ 
2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την 
Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα». 
 

2. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  
και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

3. Το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/Ά /19-07-2018).    
 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
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5. Την υπ΄αριθμ. 132/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ 
περί ένταξης του έργου με τίτλο προτεινόμενης πράξης: «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν 
αμπέλων εστίν επιτήδεια»,του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2004-2020 (ΠΑΑ), του υπομέτρου 19.2 της υποδράσης 19.2.4.4. με 
τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» με κωδικό πρόσκλησης 
19.2.4.4_1/Μ2529521. 
 

6. Το υπ΄αριθμ. 1771/08-5-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την 
τροποποίηση του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος της πράξης. 

 
7. Την Τεχνική Έκθεση του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ του 

Δήμου Αιγιαλείας  
 
 
 
 
Προσκαλεί  

    
τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές από τις 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα 
Δευτέρα έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία 
της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  (Ν. Πλαστήρα 19). Προσφορές που κατατίθενται μετά την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 
Κριτήριο επιλογής  του αναδόχου είναι η πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων με 
τίτλο : «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια», ανέρχεται στο ποσό των  
είκοσι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (20.150) πλέον του ΦΠΑ (24%)  ήτοι είκοσι 
τέσσερις  χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ  (24.986€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%).  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020» / προσέγγιση CLLD/LEADER, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου 
είναι 2017ΣΕ08210000. 
 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου και των δράσεων γενικότερα, ορίζεται μέχρι 
13/09/2021. 
 
Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, με την ολοκλήρωση των δράσεων. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό 
φάκελο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο 
τίτλος του έργου για το οποίο υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα. 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 
φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ( με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας 





 

ταχυμεταφορών courier,μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
12:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) του Δήμου Αιγιαλείας, 
Νικολάου Πλαστήρα 19, Τ.Κ. 25100, Αίγιο. 
 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία , μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email 
στο dhkepaigialeias@gmail.com ή τηλεφωνικά στα τηλ. 26910-22250 &  26910-68308, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (διαχειριστών) .  

2. Φορολογική Ενημερότητα (άρθρο 73, παρ. 2 & άρθρο 80, παρ. 2 του 

Ν.4412/2016) 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα του αναδόχου περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων 

ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ) καθώς και από τον αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα, σε περίπτωση ύπαρξης απασχόλησης προσωπικού 

(ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ) (άρθρο 73, παρ. 2 & άρθρο 80, παρ. 2 του Ν.4412/2016) 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

(καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής, τα μέλη του Δ.Σ. 

κλπ του νομικού προσώπου (άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016)  

 

Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. (www.dikepaigialeias.gr) καθώς επίσης 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας. 
 
Το αναλυτικό τεύχος τεχνικής έκθεσης του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ 
του Δήμου Αιγιαλείας, θα παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑ 
σε έντυπη μορφή. 
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