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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

6) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

7) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 

8) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 

9) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 
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ΠΑΑ 2007-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
LEADER  

ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   
                                                                                                           

                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-

Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 

3. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
5. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό 

Τύπο και άλλες Διατάξεις» 

6. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις» 

7. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
8. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 

 9. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου 

και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των κατωτέρω υλικών :    
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΥΡΩ 

 ΟΜΑΔΑ 1:ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ    

1.  Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 80  0,80 64,00 

2.  Κουτάλια μικρά ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 30 0,75 22,50 

3.  Κουταλοθήκες ξύλινες 2 5,50 11,00 

4.  Πιάτα μελαμίνης 130 0,80 104,00 

5.  Πιάτα μελαμίνης βαθιά 40 0,80 32,00 

6.  Μπόλ Μελαμίνης 80 2,00 160,00 

7.  Ποτήρια Μελαμίνης 150 1,00 150,00 

8.  Πιρούνια μικρά 20 0,80  16,00 

9.  Κανάτες νερού ανοξείδωτες 2 10,00  20,00 

10.  Ξύλο κοπής ψωμιού 1 5,00   5,00 

11.  Ψωμιέρα ξύλινη 1 15,00 15,00 

12.  Μπρίκι μικρό INOX 1 4,00   4,00 

13.  Μπρίκι μεγάλο INOX 1 5,00   5,00 

14.  Κούπες μεγάλες ανοξείδωτες 2 2,00   4,00 

15.  Πιρούνα με μεγάλο χερούλι 1 0,75    0,75 

16.  Κάδος απορριμμάτων   1 30,00 30,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 1 
 

 
 643,25  

     



 ΟΜΑΔΑ 2:ΕΠΙΠΛΑ    

17.  Βιβλιοθήκη ξύλινη  1 200,00 200,00 

18.  Κρεβατάκια Νηπίων  15 90,00 1350,00 

19.  Στρώματα νηπίων  15 95,00 1425,00 

20.  Γραφείο νηπιαγωγού   1 120,00 120,00 

21.  Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη 1 50,00 50,00 

22.  Καλόγερος μεταλλικός  1 29,00 29,00 

23.  Καρέκλες κουζίνας  6 35,00 210,00 

24.  Κουρτινόξυλα παραθύρων  4 40,00 160,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2   3.544,00 

     

 ΟΜΑΔΑ 3:ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ    

25.  Σεντόνια μονά  70 9,00 630,00 

26.  Μοκέτα  206 m2 10,00/m2 2.060,00 

27.  Κουρτίνες  60 m  15,00/m 900,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3   3.590,00 

     

 ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ    

28.  Ψυγειοκαταψύκτης  1 580,00 580,00 

29.  Κλιματιστικό σώμα τύπου ντουλάπας 48.000 BTU  1 2.075,00 2.075,00 

30.  CD player 1 60,00 60,00 

31.  Ζυγαριά  2 30,00 60,00 

32.  Χύτρα ταχύτητας 10Lt 1 155,00 155,00 

33.  Τηλεόραση 42’’ πλάσμα 1 500,00 500,00 

34.  Κουζίνα επαγγελματική 2 2.300,00 4.600,00 

35.  Απορροφητήρας 1 1.400,00 1.400,00 

36.  Πλυντήριο ρούχων  1 470,00 470,00 

37.  Βραστήρας  2lt 1 38,00 38,00 

38.  Ηλεκτρικό σίδερο 1 45,00 45,00 

39.  Μπλέντερ Multi 1 27,00 27,00 

40.  Σετ Κατσαρόλες Ν.26/Ν.28  1 σετ 65,00 65,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4   10.075,00 

     

 ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ    

41.  Φωτοτυπικό μηχάνημα  3 1.066,00 3.198,00 

42.  Ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης 1 652,00 652,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5     3.850,00 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 16% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

21.702,25 

  3.472,36 

25.174,61 

 
Όσα εκ των ανωτέρω ειδών απαιτούν εγκατάσταση, νοούνται παραδοτέα στο χώρο λειτουργίας τους πλήρως 

εγκατεστημένα και λειτουργικά. 
 

Άρθρο 1ο 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 
 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της 

αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13 - 17, 

Μυτιλήνη, Β' Όροφος). Τηλ : 2251-027777. 
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10η Απριλίου 2013 και ώρα 10.30 πμ. 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα 

με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

 
 

 

 



Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός της Προμήθειας - Χρηματοδότηση 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια δυο ευρώ 

και είκοσι πέντε λεπτά (21.702,25 €) πλέον του Φ.Π.Α. 16% ήτοι συνολικά ποσού  είκοσι πέντε χιλιάδες 
εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και  εξήντα ένα λεπτά ( 25.174,61 €).  

 

Η προμήθεια θα ενταχθεί  στα πλαίσια του Άξονα 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER ,Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», στο Μέτρο L-321-2 –Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 

τον αγροτικό πληθυσμό-με τίτλο: Χώροι Άθλησης Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών, Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων καθώς και Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως Κέντρα 

Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Ωδεία κτλ, κατόπιν της από 1/9/2011 
πρόσκληση  της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ( ΕΤΑΛ Α.Ε). 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται από Πιστώσεις Δημοσίας Δαπάνης  100% από όπου 85% αποτελούν 

πιστώσεις Κοινοτικής Συμμετοχής, που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)  και 15 % πιστώσεις Εθνικής Συμμετοχής. 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
Α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένα. 
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 
Γ) Συνεταιρισμοί. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7,8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 4ο 

Στοιχεία του Διαγωνισμού 
       Στοιχεία για την προσφορά είναι : 

  1) Η παρούσα Διακήρυξη 

  2) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
  3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

  4) Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με την 
προσφορά. 

 

Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Οι ημεδαποί 
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου και 

το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
υποχρεούται σε καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι την …………………... 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 
4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των 

συγγραφών υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην ίδια 
δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου στη Μυτιλήνη. 

Στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του 

Δήμου με ανταλλακτικά για διάστημα 10 ετών (όσα εκ των ανταλλακτικών είναι αναλώσιμα οφείλει να τα 
τηρεί σε πρώτη ζήτηση). 

5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 



 

Β) Οι αλλοδαποί 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, που να βεβαιώνει την εγγραφή του στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους καταλόγους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

υποχρεούται σε καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι την …………………... 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των 
συγγραφών υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην ίδια 

δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου στη Μυτιλήνη. 
Ο συντομότερος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα αποτελέσει ευνοϊκό στοιχείο για την αξιολόγηση 

των προσφορών. Στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον 

εφοδιασμό του Δήμου με ανταλλακτικά για διάστημα 10 ετών (όσα εκ των ανταλλακτικών είναι 
αναλώσιμα οφείλει να τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση). 

5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 
 

Γ)  Τα νομικά πρόσωπα 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

Δ)  Οι συνεταιρισμοί 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 
 

Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής 
και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς χωρίς να ανοιχθεί. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη προσφορά, εφόσον έχουν 

κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή 
μνεία στη προσφορά σχετικά μ’ αυτό. 

 
Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 
 Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα 

με το νόμο από τον οποίο διέπονται το δικαίωμα αυτό.  
 Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική.  
 Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λέσβου στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον 

τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.  

 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.  

 



Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης (με ΦΠΑ), για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο 

δίδεται προσφορά. ..  
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της 

εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να 
καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο 

ζητήσει από το ποσό της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο 
της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης, πλέον 

δύο μηνών. 
- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση 
καλής λειτουργίας και διατήρησης για τις ομάδες 4 και 5 για ποσό ίσο με το 3% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πλέον του 

προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.  
- Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει εντός είκοσι ημερών και 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημά του, 
που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.  

 

   Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με τους κάτωθι 
τρόπους: 

 
α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη, 

μέχρι ώρα 14.30 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

παρούσης. 
 

β. Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.  

 β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, τότε θα πρέπει να 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής.  
 β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν.1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά 
τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο 

διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. 
β3. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο. 

    



Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόμενα του άρθρου 8 του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 
Άρθρο 8ο 

Προσφορές 
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (η 

τεχνική και η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

  

Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
1)   α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

2)   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
3)   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

4)   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5)   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά το άρθρο 5 της 
παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται 

σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
Στους ανωτέρω φακέλους θα περιέχονται τα εξής: 

 
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
1) Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία. 

2) Διάφορα σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα. 
3) Δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής και την χώρα εγκατάστασης και τα οποία δεν δύναται να 

αλλάξουν μετά την προσφορά. 
4) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. 

5) Βεβαίωση για το χρόνο εγγύησης. 

 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι 

Ομάδες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.  Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους 
θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Ομάδας των Ειδών την οποία αφορά (π.χ.  «Ομάδα 1: Κινητά πλαίσια»). 

 
Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών θα περιλαμβάνονται: 

ένα (1) πρωτότυπο  

ένα (1) φωτοαντίγραφο  
 

Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η 
λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που 

το αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 
 
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Φάκελο καλά σφραγισμένο, που να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της 

Εταιρείας, και που περιέχει σε ΕΥΡΩ την προσφορά της αξίας του είδους για παράδοση στο Δήμο με μέριμνα 
και δαπάνη του αναδόχου. 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και 

οι Ομάδες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.  Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους 
θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Ομάδας των Ειδών την οποία αφορά (π.χ.  «Ομάδα 1: Κινητά πλαίσια»). 

 



Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών θα 

περιλαμβάνονται: 
ένα (1) πρωτότυπο  

ένα (1) φωτοαντίγραφο  
 

Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η 

λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον Προσφέροντα και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που 
το αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 
Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών θα περιέχεται 

συμπληρωμένος ο Πίνακας «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»   με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση, 
των επισυναπτόμενων Πινάκων της παρούσης. 

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Εναλλακτικές προσφορές θα βρίσκονται σε διαφορετικούς φακέλους σαφώς διακεκριμένους μεταξύ τους 
(π.χ. : προσφορά 1, προσφορά 2, κτλ). Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι τρεις 

εναλλακτικές προσφορές, σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους σε διαφορετικούς φακέλους (π.χ. : προσφορά 1, 
προσφορά 2, κτλ). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού  θα 

προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου. Εάν οι 
εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, καμία από αυτές δεν 

λαμβάνεται υπ' όψη. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει στα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.           

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 9ο 

Αντιπροσφορές 
 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 10ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής 
του προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 
στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής 

των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της 

σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο 

από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 

του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

 
Άρθρο 11ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση. 



Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με τη παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά 
φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 

το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δημόσια. 

Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους 

φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται.  
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων στα διάφορα στάδια δύναται να γίνει και μέσω φαξ, με αποδεικτικό 

αποστολής. 
  

Άρθρο 12ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συμφωνία με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η τιμή της προσφοράς. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω 

όπως και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηρισθεί στη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 

 
Άρθρο 13ο 

Έγκριση διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, προτείνει : 

Α) Την κατακύρωση της προμήθειας για μία ή περισσότερες Ομάδες Ειδών που προσφέρει κάθε 
διαγωνιζόμενος. 

Β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων της διακήρυξης. 
Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στη πραγματοποίηση της 

προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας σύμφωνα με τη περίπτωση α της παραγράφου 
αυτής. 

Δ) Τη κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για 
την επιλογή προμηθευτή. 

Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής 
υποβάλλεται στη Περιφέρεια για την κατά Νόμο έγκριση. 

Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα 
προκύπτει συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων. 

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση. 

Επίσης η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο κρίνεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου. 

 



Άρθρο 14ο 

Χρονική ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία θεωρούνται ότι 

ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού. 
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για 

να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους τα παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 

ακύρωση αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη 
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 
Άρθρο 15ο 

Έκπτωση αναδόχου 

   Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 16ο 
Τιμή προσφοράς – Χρόνος παράδοσης 

 Α) Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται για μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση στους Παιδικούς 

Σταθμούς του Δήμου Λέσβου, θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και καλύπτει τα εξής: 
1. Τιμή των προσφερόμενων ειδών απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερα 

επισημαίνεται η υποχρέωση πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης (εξολοκλήρου ή μέρος αυτών ανάλογα με το 
μέρος των ειδών που αναλαμβάνει να προμηθεύσει) από τον προμηθευτή ποσού 300,00 € περίπου. 

2. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται η προσφορά, βαρύνει τον Δήμο. 
3. Συνολική προσφερόμενη τιμή. 

  

 Β) Ο χρόνος παράδοσης του είδους δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών. 
 

Άρθρο 17ο 
Προσωρινή – Οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, ενισχυμένη από 

Τεχνικό συναφούς ειδικότητας προς το υπό παραλαβή αντικείμενο. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα 
συνταχθεί κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει 

περαιωθεί η εγκατάστασή τους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

 

Άρθρο 19ο 
Δημοσιεύσεις – Συμβατικοί όροι της Δημοπρασίας 

 1.Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 / Μυτιλήνη), από το γραφείο 

προμηθειών. 
 2.Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 
 3.Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο (ή κατ’ αναλογία τους αναδόχους) και 

θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 300,00 € περίπου. 
 

                                                                                     Μυτιλήνη  Νοέμβριος  2011 

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-

Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου. Όσα εκ των ανωτέρω ειδών απαιτούν εγκατάσταση, 
νοούνται παραδοτέα στο χώρο λειτουργίας τους πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά. 

 
Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα πρέπει 
να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η 

επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος δεν θα 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας  
υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα 

από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δε μπορεί να 
είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 

υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράδοσης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 
παραδώσει το υλικό. 

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 4ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος 
να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 

χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 

χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 



Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και επιβάλλονται στον 

προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 6ο  
Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα είναι μικρότερος του 
ενός χρόνου. 

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης για τις ομάδες 4 και 5. 

 
Άρθρο 7ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών,  μπορεί να 
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 35 

της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 

τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών. 

 
Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 
Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 
μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των 

υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 11ο 
Χρηματοδότηση -Τρόπος πληρωμής 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται από Πιστώσεις Δημοσίας Δαπάνης  100% από όπου 85% αποτελούν 
πιστώσεις Κοινοτικής Συμμετοχής, που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ)  και 15 % πιστώσεις Εθνικής Συμμετοχής. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής 
αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 

Άρθρο 12ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της 

σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής υποχρεώνεται 

να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο. 
 

Άρθρο 13ο  

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους στα Ελληνικά και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 



τεχνικές προδιαγραφές. Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 
βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Σε περίπτωση που τα υλικά παράγονται σε χώρα εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να συνυποβάλλεται δήλωση με την 
χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής. 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Μυτιλήνη Νοέμβριος  2011   Μυτιλήνη Νοέμβριος   2011 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ           Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.  
          

 
 

                  ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

     ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.  
         Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   
                                                                                                           

                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη προσφορά, για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας Παρασκευής, 

Ερεσού - Αντίσσης, Παμφίλων, Πλωμαρίου. 
Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Περιλαμβάνεται και η μεταφορά και εγκατάσταση 
στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού. Όλα τα ζητούμενα υλικά 

θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. 

Όπου κατωτέρω αναφέρονται ελάχιστα όρια αυτά πρέπει να καλύπτονται με ποινή αποκλεισμού. 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ 

1.  Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης. 

2.  Κουτάλι παιδικό ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης με παιδικές παραστάσεις. 

3.  Κουταλοθήκες ξύλινες. 

4.  Πιάτα μελαμίνης άθραυστο. 

5.  Πιάτα μελαμίνης βαθιά άθραυστο. 

6.  Μπόλ Μελαμίνης άθραυστο. 

7.  Ποτήρια Μελαμίνης άθραυστο. 

8.  Πιρούνια μικρά ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης με παιδικές παραστάσεις. 

9.  Κανάτες νερού ανοξείδωτες 

10.  Ψωμιέρα αποθήκευσης ξύλινη ανοιγόμενη. 

11.  Μπρίκι μικρό INOX. 

12.  Μπρίκι μεγάλο INOX. 

13.  Κούπες μεγάλες ανοξείδωτες. 

14.  Πιρούνα με μεγάλο χερούλι. 

15.  Κάδος απορριμμάτων κουζίνας με πεντάλ πλαστικός των 50 λίτρων. 

16.  Βιβλιοθήκη ξύλινη μεγέθους 165x40x150 cm από μελαμίνη, με ράφια. 

17.  Κρεβατάκια Νηπίων διαστάσεων 1*2 από μελαμίνη. 

18.  Στρώματα νηπίων ορθοπεδικά. 

19.  Γραφείο Νηπιαγωγού  από μελαμίνη, κομπλέ με συρταριέρα, διαστάσεων 1,50*0,80. 

20.  Καρέκλα γραφείου  περιστρεφόμενη. 

21.  Καλόγερος μεταλλικός χρωμέ με θήκη για ομπρέλες στο κάτω μέρος. 

22.  Καρέκλες κουζίνας από οξιά με ψάθα. 

23.  
Κουρτινόξυλα παραθύρων λευκά - διαστάσεων 1,70 – για διπλή κουρτίνα ύψους 15cm τουλάχιστον και πλαϊνά 

τελειώματα. Θα φέρει σιδηρόδρομο και όλα τα απαραίτητα για την στερέωσή του. 

24.  Σεντόνια μονά βαμβακερά. 

25.  Μοκέτα ικανής αντοχής. 

26.  
Κουρτίνες 16 κομμάτια με διαστάσεις: (ΥΧΠ) 2,55mΧ3,00m  
                8 κομμάτια με διαστάσεις: (ΥΧΠ) 1,5mΧ1,5m 

27.  

Ελεύθερος Ψυγειοκαταψύκτης Full No Frost, ενεργειακής κλάση Α+, ετήσια κατανάλωσης ενέργειας το ανώτερο 
330kWh ,κλιματική κλάση SN-T (10°-43°C), καθαρή χωρητικότητα συντήρησης/κατάψυξης 220lt/90lt. Θα φέρει 
ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED), multi air flow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης, φίλτρο ενεργού άνθρακα 
Air fresh filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα, συρτάρι chiller για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος & 



ψαριών, αναστρέψιμη φορά πόρτας, κατάψυξη 4 αστέρων, οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας στη συντήρηση, φρουτολεκάνη με ρύθμιση υγρασίας, εσωτερικό 
φωτισμός LED με αυτόματη απενεργοποίηση και αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 18 ώρες. 

28.  
Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας inverter, με ψυκτικό ρευστό  R410a, με απόδοση ψύξης 25.000 Btu/H 
και απόδοση θέρμανσης 27.500 Btu/H, ενεργειακής κλάσης ψύξης / θέρμανσης Α/Α, παροχή αέρα 1.000 (m3/H) 
και θόρυβο εσωτερικής 48/45/43 db(A). Η μονάδα νοείται πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία. 

29.  

Φορητό ράδιο CD με λειτουργία CD PLAYER, αναπαραγωγή CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, MP3 καρτών SD, 
λειτουργία ραδιοφώνου AM/FM με ψηφιακή ένδειξη, θύρα εισόδου USB και ανάγνωσης καρτών SD, οθόνη LCD 
 πολλαπλών ενδείξεων με μπλέ φωτισμό, προγραμματιζόμενη λειτουργία CD 20 τίτλων, είσοδος AUX, ηχεία 
ισχύος 2* 1,2W, λειτουργία ρεύματος / μπαταρίας. 

30.  
Ζυγαριά με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, διαβάθμισης 1gr, δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 5Kg και αυτόματη 
απενεργοποίηση. 

31.  

Χύτρα ταχύτητας με ευκολία χρήσης (άνοιγμα με 1 χέρι), που θα διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας TÜV GS, 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, εσωτερική κλίμακα δοσομετρητής, τριπλός πάτος sandwich, 
βαλβίδα πολλαπλών χρήσεων, μαγείρεμα στον ατμό με ανοξείδωτο καλάθι ατμού, κατάλληλη για όλες τις εστίες 
και 10 χρόνια εγγύηση. 

32.  

Τηλεόραση 42’’ πλάσμα, DVB-T (Ψηφιακός Δέκτης) με MPEG4,600Hz, Ανάλυση 1024 x 768,Δυναμικός Λόγος 
Αντίθεσης 3.000.000:1, USB 2.0 (MP3, JPEG, DiVx -HD),HDMI (1.3) x 2, Smart EnergySaving, Intelligent 

Sensor, Dual XD Engine, Teletext Είσοδοι-Έξοδοι (πλάι): AV In, HDMI (1.3), CI Slot, USB 2.0 Είσοδοι-Έξοδοι 
(πίσω): RF In, Full Scart, Half Scart, Component In (Y,Pb,Pr) + Audio, Digital AudioOut (Optical), HDMI (1.3), 
RGB In (D-sub 15pin) - PC, PC Audio Input, RS-232C (Control/SVC). 

33.  
Κουζίνα επαγγελματική με 4 ηλεκτρικές εστίες 30Χ30cm, ισχύος 3 kW με με εσωτερική θερμική προστασία, 
φούρνο ισχύος 5,6 kW με δύο ράφια, εξωτερικών διαστάσεων 80x85x90 cm. 

34.  

Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304,διαστάσεων 150Χ110 cm, πλήρως τοποθετημένος. Θα φέρει 
υψηλής απόδοση μοτέρ τριών ταχυτήτων(στάθμη θορύβου max 56 dB (A)), απορροφητικότητας 1.300 m3/h, 
φωτισμό με λάμπες αλογόνου 20 W, φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαιάνδρου (φλογοκρύπτες) για την 
συγκράτηση του λίπους και καμινάδα διαμέτρου αεραγωγού απαγωγής 150 mm. Θα είναι πλήρως 
τοποθετημένος περιλαμβανομένης της καμινάδας. 

35.  
Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 6 kg, 1000 στροφών, κάδος ανοιγόμενος από πάνω, αποσπώμενη θέση 
απορρυπαντικών, επιλογή πρόπλυσης, χρώμα λευκό, αντιπλημμυρική προστασία, ενεργειακή κατηγορία Α+, 
πλάτος περίπου 45cm, εγγύηση 24 μηνών. 

36.  Βραστήρας  2lt, ισχύος 2200W, με καπάκι ασφαλείας, περιστρεφόμενη βάση & αποθήκευση καλωδίου στη βάση. 

37.  
Ηλεκτρικό σίδερο 2100 W, με ρυθμιζόμενη παραγωγή ατμού έως 90 gr, σύστημα αυτοκαθαρισμού, κάθετη 
εκτόξευση ατμού, anticalc, στοπ σταγόνας, εγγύηση 24 μηνών. 

38.  Μπλέντερ Multi 400 W με δύο ταχύτητες, με μεταλλικές λεπίδες διπλής κοπής και κάδο 0,5 lt. 

39.  
Σετ Κατσαρόλες Ν.26/Ν.28 από ανοξείδωτο 18/10 με βαρύ πάτο με ενδιάμεσο σώμα αλουμινίου για την 
καλύτερη θερμαγωγικότητα του σκεύους και ανοξείδωτα χέρια, κατάλληλες για όλες τις εστίες.  

40.  
Φωτοτυπικό μηχάνημα laser, για ασπρόμαυρη εκτύπωση, για μέγεθος εγγράφου Α3, ταχύτητα εκτύπωσης 16 
σελ Α4/λεπτό, μνήμη εσωτερική 64MB, δυνατότητας εκτύπωσης 15.000 σελ/μήνα, αυτόματο τροφοδότη 250 
σελ. Η εταιρία κατασκευής θα φέρει πιστοποιητικό ISO και CE. 

41.  

Ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου με επεξεργαστή DUO core 3,06 GHz, 3MB cache memory, 1066 MHz, 
χωρητικότητα μνήμης 2GB, σκληρό δίσκο 320GB, κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου, DVDRW, ποντίκι οπτικό, 
πληκτρολόγιο. Οθόνη LCD 22’’ full HD με πιστοποίηση CE και energy star, αντίθεση 20000/1, ανάλυση 
1920Χ1080, ΑR 16:9  και εγγύηση 3 χρόνια. Θα έχει προεγκατεστημένα Windows 7 και free office. Θα έχει 2 
χρόνια εγγύηση για ανταλλακτικά και 1 χρόνο για εργασία. Ο υπολογιστής θα παραδοθεί στο χώρο λειτουργίας 
του πλήρως εγκατεστημένος.  

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Μυτιλήνη Νοέμβριος  2011   Μυτιλήνη Νοέμβριος 2011 
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ           Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.   

 
 

                  ΚΑΛΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
     ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.  

         Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   
                                                                                                           

                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 : ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας 

Παρασκευής/Ερεσού-Αντίσσης/Παμφίλων/Πλωμαρίου 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 Ομάδα 1 : Κουζινικά Σκεύη    

1 Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα με λαβή 
μελαμίνης 

80  
 

 

2 Κουτάλια μικρά ανοξείδωτα με λαβή μελαμίνης 30   

3 Κουταλοθήκες ξύλινες 2   

4 Πιάτα μελαμίνης 130   

5 Πιάτα μελαμίνης βαθιά 40   

6 Μπόλ Μελαμίνης 80   

7 Ποτήρια Μελαμίνης 150   

8 Πιρούνια μικρά 20   

9 Κανάτες νερού ανοξείδωτες 2   

10 Ξύλο κοπής ψωμιού 1   

11 Ψωμιέρα ξύλινη 1   

12 Μπρίκι μικρό INOX 1   

13 Μπρίκι μεγάλο INOX 1   

14 Κούπες μεγάλες ανοξείδωτες 2   

15 Πιρούνα με μεγάλο χερούλι 1   

16 Κάδος απορριμμάτων   1   

  ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο 
Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης: ______________________________________________________________________ 
Εγγύηση: _______________________________________________ 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   

                                                                                                           
                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 : ΕΠΙΠΛΑ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας 

Παρασκευής/Ερεσού-Αντίσσης/Παμφίλων/Πλωμαρίου 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 Ομάδα 2 : Έπιπλα    

1 Βιβλιοθήκη ξύλινη  1   

2 Κρεβατάκια Νηπίων  15   

3 Στρώματα νηπίων  15   

4 Γραφείο νηπιαγωγού   1   

5 Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη 1   

6 Καλόγερος μεταλλικός  1   

7 Καρέκλες κουζίνας  6   

8 Κουρτινόξυλα παραθύρων  4   

  ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου. 

 

Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 
 

Εγγύηση: _______________________________________________ 
 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 

Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   

                                                                                                           
                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 : ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας 

Παρασκευής/Ερεσού-Αντίσσης/Παμφίλων/Πλωμαρίου 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου. 
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 

Εγγύηση: _______________________________________________ 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 Ομάδα 3 : Λευκά Είδη    

1 Σεντόνια μονά  70   

2 Μοκέτα  206 m2   

3 Κουρτίνες  60 m    

  ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   
                                                                                                           

                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

      
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

Απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας 
Παρασκευής/Ερεσού-Αντίσσης/Παμφίλων/Πλωμαρίου 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 Ομάδα 4 : Ηλεκτρικά Είδη    

1 Ψυγειοκαταψύκτης  1   

2 Κλιματιστικό σώμα τύπου ντουλάπας 48.000 
BTU  

1 
 

 

3 CD player 1   

4 Ζυγαριά  2   

6 Χύτρα ταχύτητας 10Lt 1   

7 Τηλεόραση 42’’ πλάσμα 1   

8 Κουζίνα επαγγελματική 2   

9 Απορροφητήρας 1   

10 Πλυντήριο ρούχων  1   

11 Βραστήρας  2lt 1   

12 Ηλεκτρικό σίδερο 1   

13 Μπλέντερ Multi 1   

  ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 

Εγγύηση: _______________________________________________ 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη 

της δημοπρασίας. 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Μυτιλήνη _________________ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   
                                                                                                           

                                                                                       ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  25.174,61 ΕΥΡΩ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την αγορά εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς Αγίας 

Παρασκευής/Ερεσού-Αντίσσης/Παμφίλων/Πλωμαρίου 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 Ομάδα 5 : Ηλεκτονικά Είδη    

1 Φωτοτυπικό μηχάνημα 3   

2 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 1   

  ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 
Εγγύηση: _______________________________________________ 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη 

της δημοπρασίας. 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

 
 

 

 
 

 
 

 
Μυτιλήνη _________________ 

Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


