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Αριθμός Μελέτης 202 / 2014 
 

Μ E Λ Ε Τ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 

Ταχ.Κωδ.:  81100 

Πληροφορίες: Μ.Βρατσάνος 

Τηλ: 2251350565 

ΦΑΞ: 2251350510 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΙΤΡΟΠΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 

1. Κ.Α. 15.6634 ποσό  13.999,99 € με τίτλο «Προμήθεια ειδών   
                                                        καθαριότητας  και ευπρεπισμού » 

                                                           
2. Κ.Α. 15.6644 ποσό        102,06 € με τίτλο «Προμήθεια φιαλών   

                                                                          υγραερίου» 
 

            ΣΥΝΟΛΟ……………. 14.102,05   € 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 

1. Συνολικό ποσό ……………….. 22.881,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 

1. Συνολικό ποσό ……………….. 32.231,30 € 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων ειδών  

παντοπωλείου για τις ανάγκες των: 

1. Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ  του ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» όπως περιγράφονται 

παρακάτω, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.102,05 €υρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.,  

2. ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.881,00 €υρώ  

3. ΝΠΔΔ Β’/βαθμιας εκπαίδευσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.231,30 €υρώ  

  

Συνολική δαπάνη 69.214,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

     Το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (αριθμ. 11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).  

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ξεχωριστό φάκελο ανά Νομικό Πρόσωπο και θα είναι 

ενιαία για όλα τα είδη. 
                                                                      

 

Μυτιλήνη, 24 Οκτωβρίου 2014 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   

 

 

 

 

 

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                                                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΙΤΡΟΠΏΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Α’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ« 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  
 

1) Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού. 
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

  

1 GEL αφαίρεσης λεκέδων 1 κιλ. 39800000-0 8,10 5 τεμ. 40,50 

2 Spray κατσαριδοκτόνο 24452000-7 3,40 15 τεμ. 51,00 

3 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων & ρούχων 2,5 Kgr. 33631200-4 8,20 24 τεμ. 196,80 

4 Αλουμινόχαρτο 60μέτρα. 37823000-3 4,20 31 τεμ. 130,20 

5 Απλώστρα  39300000-5 9,50 2 τεμ. 19,00 

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λιτ 39831210-1 8,00 43 τεμ. 344,00 

7 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 39831200-8 2,40 480 κιλ. 1.152,00 

8 Αποσμητικό χώρου. 39811300-3 6,20 8 τεμ. 49,60 

9  Αποφρακτικό σωληνώσεων 39822000-0 0,70 17 τεμ 11,90 

10 Βαμβάκι 33141115-9 1,25 22 τεμ. 27,50 

11 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 4,20 54 κουτ. 226,80 

12 Γάντια πλαστικά κουζίνας 33141420-0 1,00     49 τεμ. 49,00 

13 Γκαζάκι υγραερίου 09122110-4 15,50 4 τεμ. 62,00 

14 Διαφανής μεμβράνη 250 μέτρα. 44176000-4 5,90 15 τεμ. 88,50 

15 Επαγγελματικό αντικολλητικό χαρτί 50 μέτρα. 37823000-3 6,90 12 τεμ. 82,80 

16 Καθαριστικό λεκάνης 750ml. 39831600-2 1,30 100 τεμ. 130,00 

17 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 3,35 70τεμ 234,50 

18 Κοντάρι αλουμινίου σκούπας 39224300-1 2,70 50 τεμ. 135,00 

19 Κρεμοσάπουνο αντλία 500ml 42122419-0 1,30 18 τεμ. 23,40 

20 Λευκαντικό σκόνη 140γρ. 39831200-8 0,90 150 τεμ. 135,00 

21 Μαλακτικό ρούχων 4λτ. 33631200-4 3,90 61 τεμ. 237,90 

22 Μανταλάκια πλαστικά 24 τεμ. 39300000-5 1,10 12 τεμ. 13,20 

23 Μπαταρίες ΑΑ 4 τεμ. 31440000-2 3,50 7 τεμ. 24,50 

24 Μπαταρίες ΑΑΑ 4 τεμ. 31440000-2 4,50 7 τεμ. 31,50 

25 Μωρομάντηλα πακέτο 72 Τεμ. 33711430-0 1,30 100 τεμ. 130,00 

26 Νερό απιονισμένο 4 λιτ. 24316000-2 1,60 40 τεμ. 64,00 

27 Ξύδι 4 λιτ. 15871100-5 3,60 8 τεμ. 28,80 

28 Οινόπνευμα φωτιστικό 430ml. 24322500-2 1,00 22 τεμ. 22,00 

29 Πετσέτα  τύπου WETTEX Νο4 (συσκ.3 τεμ.) 39525600-4 2,90 120 συσκ. 348,00 

30 Σακούλες απορριμμάτων. 19670000-4 1,60 200 κιλ. 320,00 

31 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 100τεμ.) 18937100-7 1,70 120 τεμ.. 204,00 

32 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0 4,20 25 τεμ. 105,00 

33 Σκούπα 39224100-9 2,30 50 τεμ. 115,00 

34 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 39224300-1 5,30 10 τεμ. 53,00 

35 Σύρμα κουζίνας. 39224320-7 0,40 150 τεμ. 60,00 

36 Σφουγγάρια κουζίνας 39224320-7 0,45 200 τεμ. 90,00 

37 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 2,10 80 τεμ. 168,00 

38 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική (σετ). 39812400-1 2,58 2 τεμ. 5,16 

39 Σχοινί πλαστικό 10 μέτρα. 39540000-9 0,90 10 τεμ. 9,00 

40 Τσάντες νάυλον διαφανείς μικρό μέγεθος 18939000-0 2,90 40 κιλ.  116,00 

41 Υγρό για άλατα 1 λτ 39831200-8 1,90 98 τεμ. 186,20 

42 Υγρό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4lt. 39831210-1 10,60 16 τεμ. 169,60 

43 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 3,90 180 τεμ. 702,00 

44 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 3,70 70 τεμ.. 259,00 

45 Υγρό λιποκαθαριστικό (500ml.) 39831200-8 1,60 22 τεμ. 35,20 

46 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 3,20 80 τεμ. 256,00 

47 Υδροχλωρικό οξύ 500 γραμμ. 24311400-1 0,80 50 τεμ. 40,00 

48 Υποσέντονα παιδικά 33697100-3 17,50 15 τεμ. 262,50 

49 Φαράσι ορθοπεδικό με σκούπα. 39224350-6 9,90 20 τεμ. 198,00 

50 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 1,40 200 τεμ. 280,00 

51 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 22,70 135 κιβ. 3.064,50 

52 Χαρτοβάμβακας διπλός 5kgr. 33141117-3 18,70 2 συσκ. 37,40 

53 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 750τεμ.) 33764000-3 11,20 70 κιβ.   784,00 

54 Χλωρίνη 4λτ. 24311900-6 2,80 100 τεμ. 280,00 

55 Χλωρίνη παχύρευστη 4λτ. 24311900-6 3,60 50 τεμ. 180,00 

                                                                                                              Συνολική καθαρή αξία 12.068,96 

                                                                                                          Σύνολο ΦΠΑ  16% 1.931,03 

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 13.999,99 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6635 με τίτλο πίστωσης ‘’Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού ’’ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ¨Κ.Π.& Α.Δ.Λ.¨ οικον. έτους 2014.                                                                                   
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2) Ειδών φιαλών υγραερίου. 
 

 

Α/Α 

 

 

Είδος  

 

CPV  

Τιμή 

μονάδος  

 

Ποσότητα 

 

 

 

Ποσό 

σε 

 ευρώ 

 

   

1 

 

ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 kg. 

 

09122210-5 

 

0,83 

 

106 

 

87,98 

      

      

                                                                                                                 Σύνολο   87,98 

                                                                                                              ΦΠΑ 16% 14,08 

                                                                                                  Σύνολο δαπάνης         102,06 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6644 με τίτλο πίστωσης ‘’Προμήθεια 

φιαλών υγραερίου’’ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» οικον. έτους 2014. 

 

 

Β’ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 80 1.816,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 100 420,00

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 50 167,50

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 60 120,00

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους 

(69χ90) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 1000 900,00

6
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους 

(54χ50) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,8 1000 800,00

7
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους 

(45χ55) τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 0,7 1000 700,00

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 100 210,00

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 250 975,00

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 150 555,00

11 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 100 320,00

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 600 840,00

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το 

ολοήμερο (κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 ΤΕΜ 3,5 100 350,00

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 

πακέτα x 750τεμ.)
33764000-3 ΚΥΒ. 11,2 70 784,00

15 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.357,50

Φ.Π.Α. 16% 1.657,20

12.014,70ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 6/2014 απόφασή του. 
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ 22,7 50 1.135,00

2 Απολυμαντικά τουαλέτας 5 lt 24455000-8 TEM 10 80 800,00

3 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 TEM 4,2 100 420,00

4 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 TEM 3,35 70 234,50

5 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 TEM 2 150 300,00

6
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 TEM 0,9 800 720,00

7 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 30τεμ.) 18937100-7 TEM 0,55 800 440,00

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου vittex 39812400-1 TEM 2,1 70 147,00

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4 lt 39830000-9 TEM 3,9 200 780,00

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 TEM 3,7 150 555,00

11 Υγρό πιάτων 4 lt 39831200-8 TEM 3,2 150 480,00

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 TEM 1,4 300 420,00

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το ολοήμερο 

(κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 TEM 3,5 200 700,00

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 

750τεμ.)
33764000-3 TEM 11,2 80 896,00

15 Χειροπετσ’ετες (κουτιά 4000 τεμ) 33763000-6 TEM 10 50 500,00

16 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 TEM 2,8 300 840,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.367,50

Φ.Π.Α. 16% 1.498,80

10.866,30ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 6/2014 απόφασή του. 
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Γ’ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 140 3.178,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 150 630,00

3 Κάδος απορριμμάτων με πενταλ (μεγάλοι 40 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 20 40 800,00

4 Κάδος μέτριος για τις τάξεις (10 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 10 124 1.240,00

5 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 100 335,00

6 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 50 100,00

7 Παρκετέζα 39830000-9 ΤΕΜ 4 50 200,00

8
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 1300 1.170,00

9
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους (54χ50) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,8 1300 1.040,00

10
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους (45χ55) 

τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 0,7 1800 1.260,00

11 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0 ΤΕΜ 4,2 63 264,60

12 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 125 262,50

13 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 500 1.950,00

14 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 200 740,00

15 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 50 160,00

16 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 500 700,00

17 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.430,10

Φ.Π.Α. 16% 2.468,82

17.898,92ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12/2014 απόφασή του. 
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Απολυμαντικά τυουαλέτας 5 lt.
24455000-8

ΤΕΜ 10 50 500,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 100 420,00

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 150 502,50

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 20 40,00

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 800 720,00

6 Σακούλες γραφείου μικρές  ρολλό 30τεμ 19640000-4 ΤΕΜ 0,55 1200 660,00

7 Σετ κουβάς με στίφτη. 44614000-7 ΤΕΜ 4,2 30 126,00

8 Σφουγγάρι πιάτων. 39224320-7 ΤΕΜ 0,45 100 45,00

9 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 150 315,00

10 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 200 780,00

11 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 200 740,00

12 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 100 320,00

13 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 300 420,00

14 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 160 3.632,00

15 Χάρτινα τραπεζομάντιλα μιάς χρήσης (κιβώτια 50τεμ) 39513100-2 ΚΥΒ. 3,5 50 175,00

16 Χειροπεστέτες (κουτιά 4000 τεμ. 33764000-3 ΤΕΜ 10 100 1.000,00

17
Χειροπετσέτες εστιατορίου 24χ24 (κυβώτιο 5 

πακέταχ750τεμ)
33764000-3 ΚΥΒ. 11,2 50 560,00

18 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.355,50

Φ.Π.Α. 16% 1.976,88

14.332,38ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12/2014 απόφασή του. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 Είδη καθαριότητος και ευπρεπισμού 12.068,96

2 Φιάλες υγραερίου 87,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.156,94

Φ.Π.Α. 16% 1.945,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.102,05
Ολογράφως: Δέκα τέσσερεις χιλιάδες Εκατόν δύο + 05/100 (14.102,05 €) 

          

Β.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 Είδη καθαριότητος και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων 10.357,50

2 Είδη καθαριότητος και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων 9.367,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.725,00

Φ.Π.Α. 16% 3.156,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 22.881,00
Ολογράφως: Είκοσι δύο χιλιάδες Οκτακόσια ογδόντα ένα (22.881,00 €). 
 

Γ.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 Είδη καθαριότητος και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Λυκείων 15.430,10

2 Είδη καθαριότητος και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Γυμνασίων 12.355,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27.785,60

Φ.Π.Α. 16% 4.445,70

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 32.231,30
Ολογράφως: Τριάντα δύο χιλιάδες Διακόσια  τριάντα ένα + 30/100 (32.231,30 €). 
 

Τα Ν.Π.Δ.Δ διατηρούν το δικαίωμα να μειώσουν  την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών 
κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Μυτιλήνη, 24 Οκτωβρίου 2014 

                                                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

                                                                
  ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΙΤΡΟΠΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου για τις ανάγκες  

των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ  του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 

Δήμου Λέσβου διάρκειας μέχρι 31/12/2014 από την υπογραφή της σύμβασης και των ΝΠΔΔ 

Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου διάρκειας μέχρι 

30/6/2015 από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Τόπος παράδοσης ορίζονται οι έδρες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& Α.Δ.Λ» και οι έδρες των Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων της Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. 

Άρθρο  2
ο
 

Προϋπολογισμός της προμήθειας  

Η συνολική πίστωση για την προμήθεια των ειδών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», και  των ΝΠΔΔ  Σχολικής  Επιτροπής  Α΄ βάθμιας και      Β΄ 

βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου, θα είναι διάρκειας για μεν το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», μέχρι 31/12/2014, για δε τα  ΝΠΔΔ 

Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας και Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου, μέχρι 30/6/2015 από την 

υπογραφή της σύμβασης  και μέχρι του  ποσού των 14.102,05 + 22.881,00 + 32.231,30. =  69.214,35 € που 

αναλύεται ως παρακάτω: 

 Ποσό δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό δύο + 05/100 (14.102,05 €)  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

και του Φ.Π.Α 16%. για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 Ποσό είκοσι δύο χιλιάδων Οκτακοσίων ογδόντα ένα (22.881,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 16% για το ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 

  Ποσό τριάντα δύο χιλιάδων Διακοσίων τριάντα ένα + 30/100 (32.231,30 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 16% για το ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β΄ βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 

Άρθρο  3
ο
 

Ισχύουσες Διατάξεις  
Οι συγκεκριμένες προμήθειες διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).. 

2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 

3. Το 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.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του ν. 38/2010. 

9. Το ΠΔ 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το 

Κοινοτικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α). 

10. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κλπ (ΦΕΚ 43) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΙΤΡΟΠΏΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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11. Την αριθμ.Π1/3305//3-11-2010 (ΦΕΚΑ 1789/1211-2010, τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Οικονομίας, Αντ. 

και Ναυτιλίας που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν. 

2362/1995 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού». 

12. Την αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 

1291/11-8-2010. 

13. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, Τεύχος Β’) απόφαση Υπ. Οικονομίας, Αντ. Και 

Ναυτιλίας που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 

2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού». 

14. Την παρ.9 Υ.Α.Π12236/4-8-2008 (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008 εφαρμογής ΕΠΠ και τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 166/2003. 

15. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 

16. Την ανάγκη των ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου για την σχετική προμήθεια. 
                                                Άρθρο  4

ο
 

Συμβατικά στοιχεία 
   Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η τεχνική έκθεση  

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τιμολόγιο προσφοράς 

3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Άρθρο  5ο 

Τεχνικά Στοιχεία 

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες προμήθειες αναφέρονται στον ενδεικτικό  προϋπολογισμό της και 

περιλαμβάνουν την προμήθεια  ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ. 

Άρθρο  6
ο 

Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσματος 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρουν 

τη χαμηλότερη τιμή, στις τιμές της μελέτης. 

Άρθρο  7
ο 

Διαδικασία Παραλαβής 
Οι προμήθειες θα παραλαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών που θα ορισθούν: 

1. Με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ» 

2. Με απόφαση του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ. 

3. Με απόφαση του ΝΠΔΔ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

4. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση υποχρεούται να πληρώσει προς 

την Υπηρεσία ποινική ρήτρα 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του γεύματος που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα και επιβάλλεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του ΝΠΔΔ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και των ΝΠΔΔ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ». 

5. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερομένων θα είναι, σύμφωνα με τους όρους και 

τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων. 

6. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δυο 

[2] εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

7.  Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες από τα Νομικά Πρόσωπα. 
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Άρθρο  8ο 

Υποβολή προσφορών 

1. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών,  

ξεχωριστά για κάθε Νομικό Πρόσωπο.  

2. Η προμήθεια για κάθε είδος θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει 

προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

3. Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για το σύνολο των ειδών στο 

διαγωνιζόμενο που η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη. 

4. Στο τέλος της προσφοράς θα αθροίζει το άθροισμα αυτών που θα προκύπτει από την 

δοθείσα έκπτωση. 

5. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο ανά Ν.Π. 

Άρθρο  9ο  

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερομένων ειδών  θα είναι άριστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών 

φορέων  

2. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση πέραν της ορισθείσης 

προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις [3] εργάσιμες ημέρες 

υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ποινική ρήτρα 2% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

3. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται 

από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 

προμηθευτή. 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 

δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

5. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο  10ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Οι προμηθευτές  επιβαρύνονται με όλους τους φόρους , τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά τα νόμιμα . 

Άρθρο  11ο 

Δαπάνη δημοσίευσης 

Η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης,  θα βαρύνει τον ανάδοχο της 

προμήθειας. 

Άρθρο  12
ο
 

Εγγυητική Επιστολή 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α., υπέρ Δήμου Λέσβου και για τα συγκεκριμένα είδη που κατατίθεται 

η προσφορά και που κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή 

εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας 

χωρίς τον Φ.Π.Α. υπέρ του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ και υπέρ του ΝΠΔΔ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και υπέρ του 

ΝΠΔΔ «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,  αντίστοιχα.  
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Άρθρο  13
ο
 

Υπογραφή Σύμβασης 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος  θα κληθεί να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τα Ν.Π.  

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον 

προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτού. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε αντικατάσταση μέσα σε δυο 

εργάσιμες ημέρες από την  ειδοποίησή του της ακαταλληλότητας του είδους, η Υπηρεσία 

δικαιούται να προβεί κατά την κρίση της στη  απόρριψη του είδους ή στη μείωση του τιμήματος. 

Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δ.Σ. 

Μπορεί επίσης να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το 1/10  επί της 

αξίας τους για κάθε μέρα καθυστέρησης Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ και 

παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 

προμηθευτή . 

Άρθρο  14
ο
 

Πληρωμή Αναδόχου 

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή 

των προϊόντων εντός διμήνου από την Ταμιακή Υπηρεσία των Νομικών Προσώπων.  

       Επειδή η παράδοση είναι τμηματική θα εκδίδεται τιμολόγιο του αναδόχου είτε αμέσως μετά 

την παράδοση και παραλαβή της κάθε φοράς ποσότητας προϊόντων, είτε το αργότερο εντός (30) 

ημερών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138τ.Α/5-6-2003) «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο». 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας  

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς 

καμία ευθύνη και υποχρέωση των  ΝΠΔΔ.  

Άρθρο  15
ο
 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης , επιλύονται 

σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης 

 
      Μυτιλήνη, 24 Οκτωβρίου 2014 

                                                                                                                                                           

                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    

                                                                                                                             
       

       

 

 

 ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1

ο
  

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των 

αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» και των ΝΠΔΔ «Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ»,  συνολικής δαπάνης 69.214,35 € (14.102,05 € + 22.881,00 + 

32.231,30=69.214,35 €). 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή. 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει ενιαία προσφορά για όλα τα είδη.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ξεχωριστό φάκελο ανά Νομικό Πρόσωπο. 

 

Αναλυτικά τα ζητούμενα υλικά εμφανίζονται στα τεύχη της παρούσας μελέτης. 

 
 
 
 

       Μυτιλήνη, 24 Οκτωβρίου 2014 

 

                                                                                                                                                           

                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

   O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΑΝΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

             

 

  ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Α’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ« ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  
 

1) Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού. 
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

  

1 GEL αφαίρεσης λεκέδων 1 κιλ. 39800000-0  5 τεμ.  

2 Spray κατσαριδοκτόνο 24452000-7  15 τεμ.  

3 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων & ρούχων 2,5 Kgr. 33631200-4  24 τεμ.  

4 Αλουμινόχαρτο 60μέτρα. 37823000-3  31 τεμ.  

5 Απλώστρα  39300000-5  2 τεμ.  

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λιτ 39831210-1  43 τεμ.  

7 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 39831200-8  480 κιλ.  

8 Αποσμητικό χώρου. 39811300-3  8 τεμ.  

9  Αποφρακτικό σωληνώσεων 39822000-0  17 τεμ  

10 Βαμβάκι 33141115-9  22 τεμ.  

11 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0  54 κουτ.  

12 Γάντια πλαστικά κουζίνας 33141420-0      49 τεμ.  

13 Γκαζάκι υγραερίου 09122110-4  4 τεμ.  

14 Διαφανής μεμβράνη 250 μέτρα. 44176000-4  15 τεμ.  

15 Επαγγελματικό αντικολλητικό χαρτί 50 μέτρα. 37823000-3  12 τεμ.  

16 Καθαριστικό λεκάνης 750ml. 39831600-2  100 τεμ.  

17 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3  70τεμ  

18 Κοντάρι αλουμινίου σκούπας 39224300-1  50 τεμ.  

19 Κρεμοσάπουνο αντλία 500ml 42122419-0  18 τεμ.  

20 Λευκαντικό σκόνη 140γρ. 39831200-8  150 τεμ.  

21 Μαλακτικό ρούχων 4λτ. 33631200-4  61 τεμ.  

22 Μανταλάκια πλαστικά 24 τεμ. 39300000-5  12 τεμ.  

23 Μπαταρίες ΑΑ 4 τεμ. 31440000-2  7 τεμ.  

24 Μπαταρίες ΑΑΑ 4 τεμ. 31440000-2  7 τεμ.  

25 Μωρομάντηλα πακέτο 72 Τεμ. 33711430-0  100 τεμ.  

26 Νερό απιονισμένο 4 λιτ. 24316000-2  40 τεμ.  

27 Ξύδι 4 λιτ. 15871100-5  8 τεμ.  

28 Οινόπνευμα φωτιστικό 430ml. 24322500-2  22 τεμ.  

29 Πετσέτα  τύπου WETTEX Νο4 (συσκ.3 τεμ.) 39525600-4  120 συσκ.  

30 Σακούλες απορριμμάτων. 19670000-4  200 κιλ.  

31 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 100τεμ.) 18937100-7  120 τεμ..  

32 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0  25 τεμ.  

33 Σκούπα 39224100-9  50 τεμ.  

34 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 39224300-1  10 τεμ.  

35 Σύρμα κουζίνας. 39224320-7  150 τεμ.  

36 Σφουγγάρια κουζίνας 39224320-7  200 τεμ.  

37 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1  80 τεμ.  

38 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική (σετ). 39812400-1  2 τεμ.  

39 Σχοινί πλαστικό 10 μέτρα. 39540000-9  10 τεμ.  

40 Τσάντες νάυλον διαφανείς μικρό μέγεθος 18939000-0  40 κιλ.   

41 Υγρό για άλατα 1 λτ 39831200-8  98 τεμ.  

42 Υγρό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4lt. 39831210-1  16 τεμ.  

43 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9  180 τεμ.  

44 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6  70 τεμ..  

45 Υγρό λιποκαθαριστικό (500ml.) 39831200-8  22 τεμ.  

46 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8  80 τεμ.  

47 Υδροχλωρικό οξύ 500 γραμμ. 24311400-1  50 τεμ.  

48 Υποσέντονα παιδικά 33697100-3  15 τεμ.  

49 Φαράσι ορθοπεδικό με σκούπα. 39224350-6  20 τεμ.  

50 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8  200 τεμ.  

51 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5  135 κιβ.  

52 Χαρτοβάμβακας διπλός 5kgr. 33141117-3  2 συσκ.  

53 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 750τεμ.) 33764000-3  70 κιβ.  

54 Χλωρίνη 4λτ. 24311900-6  100 τεμ.  

55 Χλωρίνη παχύρευστη 4λτ. 24311900-6  50 τεμ.  

                                                                                                              Συνολική καθαρή αξία  

                                                                                                          Σύνολο ΦΠΑ  16%  

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
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2) Ειδών φιαλών υγραερίου. 
 

Α/Α 

 

 

Είδος  

 

CPV  

Τιμή 

μονάδος  

 

Ποσότητα 

 

 

 

Ποσό 

σε 

 ευρώ 

 

   

1 

 

ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 kg. 

 

09122210-5 

 

 

 

106 

 

      

      

                                                                                                                 Σύνολο    

                                                                                                              ΦΠΑ 16%  

                                                                                                  Σύνολο δαπάνης          

 
 

Β’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 80

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 100

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 50

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 60

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους 

(69χ90) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 1000

6
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους 

(54χ50) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 1000

7
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους 

(45χ55) τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 1000

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 100

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 250

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 150

11 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 100

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 600

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το 

ολοήμερο (κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 ΤΕΜ 100

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 

πακέτα x 750τεμ.)
33764000-3 ΚΥΒ. 70

15 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 ΤΕΜ 500

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 16%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 TEM 50

2 Απολυμαντικά τουαλέτας 5 lt 24455000-8 TEM 80

3 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 TEM 100

4 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 TEM 70

5 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 TEM 150

6
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 TEM 800

7 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 30τεμ.) 18937100-7 TEM 800

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου vittex 39812400-1 TEM 70

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4 lt 39830000-9 TEM 200

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 TEM 150

11 Υγρό πιάτων 4 lt 39831200-8 TEM 150

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 TEM 300

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το ολοήμερο 

(κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 TEM 200

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 

750τεμ.)
33764000-3 TEM 80

15 Χειροπετσ’ετες (κουτιά 4000 τεμ) 33763000-6 TEM 50

16 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 TEM 300

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 16%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Γ’ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 

1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 140

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 150

3 Κάδος απορριμμάτων με πενταλ (μεγάλοι 40 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 40

4 Κάδος μέτριος για τις τάξεις (10 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 124

5 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 100

6 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 50

7 Παρκετέζα 39830000-9 ΤΕΜ 50

8
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 1300

9
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους (54χ50) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 1300

10
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους (45χ55) 

τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 1800

11 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0 ΤΕΜ 63

12 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 125

13 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 500

14 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 200

15 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 50

16 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 500

17 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 500

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 16%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Απολυμαντικά τυουαλέτας 5 lt.
24455000-8

ΤΕΜ 50

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 100

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 150

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 20

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 800

6 Σακούλες γραφείου μικρές  ρολλό 30τεμ 19640000-4 ΤΕΜ 1200

7 Σετ κουβάς με στίφτη. 44614000-7 ΤΕΜ 30

8 Σφουγγάρι πιάτων. 39224320-7 ΤΕΜ 100

9 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 150

10 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 200

11 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 200

12 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 100

13 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 300

14 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 160

15 Χάρτινα τραπεζομάντιλα μιάς χρήσης (κιβώτια 50τεμ) 39513100-2 ΚΥΒ. 50

16 Χειροπεστέτες (κουτιά 4000 τεμ. 33764000-3 ΤΕΜ 100

17
Χειροπετσέτες εστιατορίου 24χ24 (κυβώτιο 5 

πακέταχ750τεμ)
33764000-3 ΚΥΒ. 50

18 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 500

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 16%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Μυτιλήνη  21 Νοεμβρίου 2014 

                                                    Αρ. πρωτ.: 87375 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών  

παντοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ  του ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Α.Δ.Λ 

καθώς επίσης και των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας και Β’/βαθμιας 

εκπαίδευσης»,   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).. 

2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 

3. Το 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.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του ν. 38/2010. 

9. Το ΠΔ 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το 

Κοινοτικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α). 

10. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κλπ (ΦΕΚ 43) 

11. Την αριθμ.Π1/3305//3-11-2010 (ΦΕΚΑ 1789/1211-2010, τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Οικονομίας, Αντ. και 

Ναυτιλίας που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν. 

2362/1995 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού». 

12. Την αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1291/11-

8-2010. 

13. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, Τεύχος Β’) απόφαση Υπ. Οικονομίας, Αντ. Και 

Ναυτιλίας που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 

2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού». 

14. Την παρ.9 Υ.Α.Π12236/4-8-2008 (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008 εφαρμογής ΕΠΠ και τις διατάξεις του 

άρθρου 4 του ΠΔ 166/2003. 

15. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 

16. Τις  πιστώσεις που έχουν εγγραφεί  στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2014 και συγκεκριμένα 

στον ΚΑ : 

 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ / ΚΑ 15.6634 με τίτλο «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 

και ΚΑ 15.664 με τίτλο «προμήθεια φιαλών υγραερίου» για τις ανάγκες των παιδικών & 

βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης» 

17. Την αριθμ.1197/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της 

αριθμ.202/2014 μελέτης και διενέργειας της προμήθειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

18. Την αριθμ. 11/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 

Ταχ.Κωδ.:  81100 

Πληροφορίες: Μ.Βρατσάνος 

Τηλ: 2251350565 

ΦΑΞ: 2251350510 
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της 5/2014 προμελέτης, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε η ανάληψη και διάθεση των πιστώσεων 

ποσού 14.102,05 €.  

19. Τις αριθμ. 36/2014 & 45/2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  

Προστασίας  και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, ποσών 102,06 € και  13.999,99 € αντίστοιχα. 

20. Την αριθμ. 6/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης περί έγκριση 

της προμελέτης της προμήθειας και κάλυψη του ποσού από επιχορήγηση των ΚΑΠ. 

21. Την αριθμ. 12/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης περί 

έγκριση της προμελέτης της προμήθειας και κάλυψη του ποσού από επιχορήγηση των ΚΑΠ. 

22. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των αναλώσιμων ειδών 

παντοπωλείου. 

23. Την ανάγκη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ και των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Α’/βάθμιας και Β’/βαθμιας 

εκπαίδευσης»,  για τη σχετική προμήθεια. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ι. Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών, για  την  προμήθεια αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», διάρκειας μέχρι 

31/12/2014 από την υπογραφή της σύμβασης, και των ΝΠΔΔ των «Σχολικών Επιτροπών 

Α’/βάθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης», διάρκειας μέχρι 30/6/2015 από την υπογραφή της 

σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.  

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των (69.214,35 € με ΦΠΑ) εκ των οποίων: 

1. Ποσό Δέκα τεσσάρων χιλιάδων Εκατόν δύο + 05/100 ευρώ (14.102,05 €) με ΦΠΑ, που 

θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 

Δήμου Λέσβου,  

2. Ποσό Είκοσι δύο χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα ένα (22.881,00 €) με ΦΠΑ θα 

καλυφθεί από πιστώσεις του ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

3. Ποσό Τριάντα δύο χιλιάδων Διακοσίων τριάντα ένα + 30/100 (32.231,30 €) με ΦΠΑ θα 

καλυφθεί από πιστώσεις του ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά: 

Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ« ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  
 

1) Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού. 
                                                                        
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

  

1 GEL αφαίρεσης λεκέδων 1 κιλ. 39800000-0 8,10 5 τεμ. 40,50 

2 Spray κατσαριδοκτόνο 24452000-7 3,40 15 τεμ. 51,00 

3 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων & ρούχων 2,5 Kgr. 33631200-4 8,20 24 τεμ. 196,80 

4 Αλουμινόχαρτο 60μέτρα. 37823000-3 4,20 31 τεμ. 130,20 

5 Απλώστρα  39300000-5 9,50 2 τεμ. 19,00 

6 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λιτ 39831210-1 8,00 43 τεμ. 344,00 

7 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 39831200-8 2,40 480 κιλ. 1.152,00 

8 Αποσμητικό χώρου. 39811300-3 6,20 8 τεμ. 49,60 

9  Αποφρακτικό σωληνώσεων 39822000-0 0,70 17 τεμ 11,90 

10 Βαμβάκι 33141115-9 1,25 22 τεμ. 27,50 

11 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 4,20 54 κουτ. 226,80 

12 Γάντια πλαστικά κουζίνας 33141420-0 1,00     49 τεμ. 49,00 

13 Γκαζάκι υγραερίου 09122110-4 15,50 4 τεμ. 62,00 

14 Διαφανής μεμβράνη 250 μέτρα. 44176000-4 5,90 15 τεμ. 88,50 
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15 Επαγγελματικό αντικολλητικό χαρτί 50 μέτρα. 37823000-3 6,90 12 τεμ. 82,80 

16 Καθαριστικό λεκάνης 750ml. 39831600-2 1,30 100 τεμ. 130,00 

17 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 3,35 70τεμ 234,50 

18 Κοντάρι αλουμινίου σκούπας 39224300-1 2,70 50 τεμ. 135,00 

19 Κρεμοσάπουνο αντλία 500ml 42122419-0 1,30 18 τεμ. 23,40 

20 Λευκαντικό σκόνη 140γρ. 39831200-8 0,90 150 τεμ. 135,00 

21 Μαλακτικό ρούχων 4λτ. 33631200-4 3,90 61 τεμ. 237,90 

22 Μανταλάκια πλαστικά 24 τεμ. 39300000-5 1,10 12 τεμ. 13,20 

23 Μπαταρίες ΑΑ 4 τεμ. 31440000-2 3,50 7 τεμ. 24,50 

24 Μπαταρίες ΑΑΑ 4 τεμ. 31440000-2 4,50 7 τεμ. 31,50 

25 Μωρομάντηλα πακέτο 72 Τεμ. 33711430-0 1,30 100 τεμ. 130,00 

26 Νερό απιονισμένο 4 λιτ. 24316000-2 1,60 40 τεμ. 64,00 

27 Ξύδι 4 λιτ. 15871100-5 3,60 8 τεμ. 28,80 

28 Οινόπνευμα φωτιστικό 430ml. 24322500-2 1,00 22 τεμ. 22,00 

29 Πετσέτα  τύπου WETTEX Νο4 (συσκ.3 τεμ.) 39525600-4 2,90 120 συσκ. 348,00 

30 Σακούλες απορριμμάτων. 19670000-4 1,60 200 κιλ. 320,00 

31 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 100τεμ.) 18937100-7 1,70 120 τεμ.. 204,00 

32 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0 4,20 25 τεμ. 105,00 

33 Σκούπα 39224100-9 2,30 50 τεμ. 115,00 

34 Σκούπα χορτάρινη με κοντάρι 39224300-1 5,30 10 τεμ. 53,00 

35 Σύρμα κουζίνας. 39224320-7 0,40 150 τεμ. 60,00 

36 Σφουγγάρια κουζίνας 39224320-7 0,45 200 τεμ. 90,00 

37 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 2,10 80 τεμ. 168,00 

38 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική (σετ). 39812400-1 2,58 2 τεμ. 5,16 

39 Σχοινί πλαστικό 10 μέτρα. 39540000-9 0,90 10 τεμ. 9,00 

40 Τσάντες νάυλον διαφανείς μικρό μέγεθος 18939000-0 2,90 40 κιλ.  116,00 

41 Υγρό για άλατα 1 λτ 39831200-8 1,90 98 τεμ. 186,20 

42 Υγρό εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων 4lt. 39831210-1 10,60 16 τεμ. 169,60 

43 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 3,90 180 τεμ. 702,00 

44 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 3,70 70 τεμ.. 259,00 

45 Υγρό λιποκαθαριστικό (500ml.) 39831200-8 1,60 22 τεμ. 35,20 

46 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 3,20 80 τεμ. 256,00 

47 Υδροχλωρικό οξύ 500 γραμμ. 24311400-1 0,80 50 τεμ. 40,00 

48 Υποσέντονα παιδικά 33697100-3 17,50 15 τεμ. 262,50 

49 Φαράσι ορθοπεδικό με σκούπα. 39224350-6 9,90 20 τεμ. 198,00 

50 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 1,40 200 τεμ. 280,00 

51 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 22,70 135 κιβ. 3.064,50 

52 Χαρτοβάμβακας διπλός 5kgr. 33141117-3 18,70 2 συσκ. 37,40 

53 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 750τεμ.) 33764000-3 11,20 70 κιβ.   784,00 

54 Χλωρίνη 4λτ. 24311900-6 2,80 100 τεμ. 280,00 

55 Χλωρίνη παχύρευστη 4λτ. 24311900-6 3,60 50 τεμ. 180,00 

                                                                                                              Συνολική καθαρή αξία 12.068,96 

                                                                                                          Σύνολο ΦΠΑ  16% 1.931,03 

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 13.999,99 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6635 με τίτλο πίστωσης ‘’Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού ’’ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ¨Κ.Π.& Α.Δ.Λ.¨ οικον. έτους 2014. 

 

2) Ειδών φιαλών υγραερίου 
 

Α/Α 

 

 

Είδος  

 

CPV  

Τιμή 

μονάδος  

 

Ποσότητα 

 

 

 

Ποσό 

σε 

 ευρώ 

 

   

1 

 

ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190 kg. 

 

09122210-5 

 

0,83 

 

106 

 

87,98 

      

      

                                                                                                                 Σύνολο   87,98 

                                                                                                              ΦΠΑ 16% 14,08 

                                                                                                  Σύνολο δαπάνης         102,06 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6644 με τίτλο πίστωσης ‘’Προμήθεια 

φιαλών υγραερίου’’ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Α.Δ.Λ.» οικον. έτους 2014. 
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Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 80 1.816,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 100 420,00

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 50 167,50

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 60 120,00

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους 

(69χ90) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 1000 900,00

6
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους 

(54χ50) τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,8 1000 800,00

7
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους 

(45χ55) τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 0,7 1000 700,00

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 100 210,00

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 250 975,00

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 150 555,00

11 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 100 320,00

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 600 840,00

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το 

ολοήμερο (κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 ΤΕΜ 3,5 100 350,00

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 

πακέτα x 750τεμ.)
33764000-3 ΚΥΒ. 11,2 70 784,00

15 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.357,50

Φ.Π.Α. 16% 1.657,20

12.014,70ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 6/2014 απόφασή του. 
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ 22,7 50 1.135,00

2 Απολυμαντικά τουαλέτας 5 lt 24455000-8 TEM 10 80 800,00

3 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 TEM 4,2 100 420,00

4 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 TEM 3,35 70 234,50

5 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 TEM 2 150 300,00

6
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 TEM 0,9 800 720,00

7 Σακούλες γραφείου μικρές (ρολό 30τεμ.) 18937100-7 TEM 0,55 800 440,00

8 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου vittex 39812400-1 TEM 2,1 70 147,00

9 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4 lt 39830000-9 TEM 3,9 200 780,00

10 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 TEM 3,7 150 555,00

11 Υγρό πιάτων 4 lt 39831200-8 TEM 3,2 150 480,00

12 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 TEM 1,4 300 420,00

13
Χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης για το ολοήμερο 

(κυβ.50 τεμ.)
39513100-2 TEM 3,5 200 700,00

14
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 24 x24 (κιβώτιο 5 πακέτα x 

750τεμ.)
33764000-3 TEM 11,2 80 896,00

15 Χειροπετσ’ετες (κουτιά 4000 τεμ) 33763000-6 TEM 10 50 500,00

16 Χλώριο 4λτ. 243111900-6 TEM 2,8 300 840,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.367,50

Φ.Π.Α. 16% 1.498,80

10.866,30ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 6/2014 απόφασή του. 
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Γ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 140 3.178,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 150 630,00

3 Κάδος απορριμμάτων με πενταλ (μεγάλοι 40 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 20 40 800,00

4 Κάδος μέτριος για τις τάξεις (10 lt) 34928480-6 ΤΕΜ 10 124 1.240,00

5 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 100 335,00

6 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 50 100,00

7 Παρκετέζα 39830000-9 ΤΕΜ 4 50 200,00

8
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 1300 1.170,00

9
Σακούλες απορριμμάτων μεσαίου μεγέθους (54χ50) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,8 1300 1.040,00

10
Σακούλες απορριμμάτων μικρού μεγέθους (45χ55) 

τεμάχια των 20
19640000-4 ΤΕΜ 0,7 1800 1.260,00

11 Σετ κουβάς με στίφτη. 39224330-0 ΤΕΜ 4,2 63 264,60

12 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 125 262,50

13 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 500 1.950,00

14 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 200 740,00

15 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 50 160,00

16 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 500 700,00

17 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.430,10

Φ.Π.Α. 16% 2.468,82

17.898,92ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12/2014 απόφασή του. 
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2) ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Απολυμαντικά τυουαλέτας 5 lt.
24455000-8

ΤΕΜ 10 50 500,00

2 Γάντια LATEX (κουτί 100τεμ.) 03116300-0 ΚΟΥΤ. 4,2 100 420,00

3 Καθαριστικό τζαμιών 4λτ. 39821000-3 ΤΕΜ 3,35 150 502,50

4 Μωρομάντηλα πακέτο 72 τεμ. 33711430-0 ΤΕΜ 2 20 40,00

5
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (69χ90) 

τεμάχια των 10
19640000-4 ΤΕΜ 0,9 800 720,00

6 Σακούλες γραφείου μικρές  ρολλό 30τεμ 19640000-4 ΤΕΜ 0,55 1200 660,00

7 Σετ κουβάς με στίφτη. 44614000-7 ΤΕΜ 4,2 30 126,00

8 Σφουγγάρι πιάτων. 39224320-7 ΤΕΜ 0,45 100 45,00

9 Σφουγγαρίστρα γίγας τύπου wettex. 39812400-1 ΤΕΜ 2,1 150 315,00

10 Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης 4λτ. 39830000-9 ΤΕΜ 3,9 200 780,00

11 Υγρό κρεμοσάπουνο 4λτ. 33711900-6 ΤΕΜ 3,7 200 740,00

12 Υγρό πιάτων 4λτ. 39831200-8 ΤΕΜ 3,2 100 320,00

13 Χαρτί κουζίνας 500 γρ. 33770000-8 ΤΕΜ 1,4 300 420,00

14 Χαρτί υγείας (κιβώτιο 48τεμ.) 33760000-5 ΚΥΒ. 22,7 160 3.632,00

15 Χάρτινα τραπεζομάντιλα μιάς χρήσης (κιβώτια 50τεμ) 39513100-2 ΚΥΒ. 3,5 50 175,00

16 Χειροπεστέτες (κουτιά 4000 τεμ. 33764000-3 ΤΕΜ 10 100 1.000,00

17
Χειροπετσέτες εστιατορίου 24χ24 (κυβώτιο 5 

πακέταχ750τεμ)
33764000-3 ΚΥΒ. 11,2 50 560,00

18 Χλώριο 4λτ. 24311900-6 ΤΕΜ 2,8 500 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.355,50

Φ.Π.Α. 16% 1.976,88

14.332,38ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12/2014 απόφασή του. 

 
ΙΙ. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής : 

Αρθρο 1ο 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006 και του άρθρου 46  της αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στις 01/12/2014 και 

από ώρα 10:30 έως 11:00. 

2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται τα Γραφεία του Δήμου Λέσβου (Ελ. 

Βενιζέλου 13 - 17,  Μυτιλήνη, Β' Όροφος). Τηλ : 22513-50565. Πληροφορίες μπορούν να 

ληφθούν από το γραφείο  προμηθειών. 
3. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 

προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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5. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου 

σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 

Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός της Προμήθειας 

 Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα εννέα 

χιλιάδων Διακοσίων δέκα τεσσάρων + 35/100 ΕΥΡΩ (69.214,35 €), με το Φ.Π.Α. 

Άρθρο 3ο 

Δεκτοί στο Διαγωνισμό 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

1. Φυσικά πρόσωπα 

2. Νομικά πρόσωπα 

3. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

4. Συνεταιρισμοί 

5. Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, που παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Επίσης γίνονται δεκτοί και 

αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα οικεία 

Επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων 

εργοστασίων της αλλοδαπής. 

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

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

     α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

4.   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 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή 

ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος και ότι   

δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών και 

- Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή  

των ΟΤΑ. 

      β)   Οι αλλοδαποί:  

1.   Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
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τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  

4.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

     γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

     δ)   Οι συνεταιρισμοί:   

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 

οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

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

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται 

μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει 

λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί 

με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε 

με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή 

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν 

και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση 

τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

4. Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται καθόλου υπ' όψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς 

χωρίς να ανοιχτεί. 

 

Αρθρο 4ο 

Συμβατικά Στοιχεία του Διαγωνισμού 

Στοιχεία για την προσφορά είναι: 

α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

β) Η Τεχνική Περιγραφή. 

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

 

 

 



28 

 

 

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: 

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 της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συνδυασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται  ότι δεν έχει καταδικαστεί  

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης ανάλογης κατάστασης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται επίσης ότι : δεν υφίστανται 

νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 

τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

7) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και των τοπικών συνθηκών και ότι τους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της 

προμήθειας στο Δήμο και στον χώρο που έχει οριστεί, στη Λέσβο. Στην ανωτέρω δήλωση θα 

αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου με 

ανταλλακτικά για διάστημα 2 ετών (όσα εκ των ανταλλακτικών είναι αναλώσιμα οφείλει να τα 

τηρεί σε πρώτη ζήτηση). 

8) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων για ποσό ίσο προς 2% του προϋπολογισμού των ειδών που προσφέρει χωρίς το ΦΠΑ, δηλ. 

2% Χ 59.667,54 €  = 1.193,35 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, υπέρ του Δήμου 

Λέσβου και συντεταγμένης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

Οι προσφορά θα είναι ενιαία για κάθε Ν.Π. και σύμφωνα με τους αντίστοιχους παραπάνω 

πίνακες. Δύναται όμως να δοθεί προσφορά ξεχωριστά για κάθε σχολική μονάδα και  το ποσό 

της εγγυητικής θα είναι 2% στο ποσό του αντίστοιχου προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ . 

 

 

Άλλα δικαιολογητικά 

1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και 

οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται 

υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:  
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α)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

β)   Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  

γ)   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την υπηρεσία.  

στ)  Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το 

κύρος της.  

η)   Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

θ)   Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  

ι)    Η παραγωγική δυνατότητα.  

ια)  Η ποιότητα των προϊόντων.  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα φωτοαντίγραφα και θα 

βρίσκονται εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.  

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται καθόλου υπ' όψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς 

χωρίς να ανοιχτεί. 

 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 2% της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ 

Δήμου Λέσβου. (και για τα συγκεκριμένα είδη που κατατίθεται η προσφορά), ανά 

Νομικό Πρόσωπο. 

- 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.  
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- 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 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α., για τα προσφερόμενα είδη υπέρ του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. και υπέρ των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας & 

Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.   

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

του ΕΚΠΟΤΑ. 

- Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για 

συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την 

έκπτωση του και την υπέρ του Δήμου Λέσβου κατάπτωσή της για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης 

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 μέχρι την 

ημερομηνία που θα ορισθεί στην σχετική περίληψη της παρούσας με τους κάτωθι τρόπους: 

α. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μπορεί να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο με την 

προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 β. Οι προσφορές επίσης μπορούν να κατατεθούν την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως 

από τον ενδιαφερόμενο.  

  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 από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 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. 
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Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, (η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις 

εξής ενδείξεις:                

  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

  γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

2) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα:  

α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, 

β) η εγγύηση συμμετοχής,  

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 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". 

3) Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

6) Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει προσφορά ξεχωριστά ανά προϋπολογισμό 

είδους και ανά Ν.Π. Επίσης δύναται να δώσει προσφορά για το ένα ή και για τα δύο ΝΠ αν 

το επιθυμεί. 

7) Στο τέλος της προσφοράς θα αθροίζει το άθροισμα αυτών που θα προκύπτει από την δοθείσα 

έκπτωση. 

8) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

     Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα   

     μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό   

     πληρεξούσιο. 

9) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.( εάν η 

υπηρεσία θέλει να κάνει δεκτές και προσφορές που αφορούν μέρος των ζητούμενων υλικών 

τότε: «Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών») 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

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

είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.   

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται  για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
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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), ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που 

αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Στο 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 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 φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

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.  

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. 

 

Τιμή προσφοράς 
 Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την 

ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

προσφορών οργάνου. 

 

 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού και μέχρι το τέλος της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Προέδρου του Νομικού 

Προσώπου και του Προμηθευτή.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα 

για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της 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 

προερχομένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
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Άρθρο 10ο 

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

 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 κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές, καμία από αυτές δεν λαμβάνεται υπ' όψη. 

Άρθρο 11ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής 

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 

υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 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 οποιοδήποτε 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. 

Άρθρο 12ο 

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. 

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 που προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

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

προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή που δεν συμπεριλαμβάνεται 

στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για 

επιστροφή. 

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 όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία 

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

αλλά επιστρέφονται. 
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Αξιολόγηση Προσφορών  

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία : 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με την τρέχουσα στην αγορά τιμή του προϊόντος. 

2. Κριτήριο  για την ανάδειξη αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή (εφόσον η προσφορά κρίνεται 

αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης) 

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς συνολική τιμή σύμφωνα με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει 

το είδος της προμήθειας που θα εκτελέσει, τη συμφωνία κατακύρωσης με τους όρους της 

διακήρυξης και τα στοιχεία της  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και την προθεσμία 

υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το 

έγγραφο της σύμβασης έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 13
ο
  

Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..  

β.   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 

οποιοδήποτε 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 του 

αντιστοίχου σταδίου 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 

της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

Άρθρο 14ο 

Έγκριση διαγωνισμού. 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, 

προτείνει την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 

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 Δ.Σ. 

Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα επιμέρους είδη από διαφορετικούς κατά 

περίπτωση προμηθευτές, κατά το συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο. Στη περίπτωση αυτή 
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υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίο αναφέρονται 

στις Συγγραφές Υποχρεώσεων και στη παρούσα διακήρυξη. 

Επίσης ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες και το 

αντικείμενο της προμήθειας ως και 30%, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο ανάλογα με τις οικονομικές 

προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. 

Άρθρο 15ο 

Έκπτωση αναδόχου. 

Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για συνομολόγηση 

και υπογραφή της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση του και την υπέρ 

του Δήμου Λέσβου κατάπτωσή της για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης. 

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον 

υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των γευμάτων ή δεν 

υπάρχει επαρκές φαγητό για το σύνολο των σιτιζομένων ανά ημέρα ατόμων με βάση τη σύμβαση , 

μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το ένα τοις χιλίοις (0,1%) επί της 

αξίας τους για κάθε μέρα καθυστέρησης . 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από απόφαση 

εισήγηση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου και 

κρατείται είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, είτε από τον λογαριασμό του προμηθευτή .Αν η 

υπέρβαση ξεπεράσει τις τριάντα (30) ημέρες ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Επίσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού.          

Αν κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου, λόγω ποινικής ρήτρας 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν 

οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αρ.11389/1993 [Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.] 

Άρθρο 16ο 

Τιμή προσφοράς – Χρόνος παράδοσης 

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της 

Επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2θ της αριθμ. 11389/1993 

απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. [Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.] 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους   και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ο συμβατικός χρόνος αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών.   

 Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει και να παραδίδει επί τόπου  στους Νομικό 

Πρόσωπο, τα είδη, στην  ποσότητα και ποιότητα που θα του ορίζουν με έγγραφή τους παραγγελία 

οι αρμόδιοι υπάλληλοι και πάντα στην ημέρα και ώρα που ορίζουν.   

     

 Οι προμήθειες των ειδών θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στις αποθήκες των αντίστοιχων 

Ν.Π., τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι εκεί, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.   

 Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία 

αφού πρωτίστως θα εξετάζει την ποσότητα και ποιότητα των ειδών, θα διενεργεί τον έλεγχό τους 

και σε περίπτωση που τα θεωρεί κατάλληλα, θα υπογράφει το αντίστοιχο έγγραφο παραλαβής 

υλικών, το οποίο θα συνοδεύει το Τιμολόγιο αγοράς.  

Σε περίπτωση που τα είδη, δεν πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9
ο
  της παρούσης, 

έχει το δικαίωμα να τα απορρίψει. Είδη που θα απορριφθούν, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 

αντικαταστήσει σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή.  
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Άρθρο 17ο 

Οριστική παραλαβή. 

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου και η συγκρότηση της  

Επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 

απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. [Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.] 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής και βεβαιώσεων πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

Η οριστική παραλαβή θα γίνετε από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίσουν τα Νομικά Πρόσωπα 

με απόφασή τους. 

 

Άρθρο 18
ο
 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται εντός διμήνου, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα  εξοφλείται από τη  Ταμειακή Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.& 

Α.Δ.Λ.» και των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας & Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

,με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία: 

       Α) Τιμολόγιο 

Β) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από το Νομικό Πρόσωπο .  

     Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κράτηση για φόρο εισοδήματος, 

πλήν του ΦΠΑ που βαρύνει το ΝΠΔΔ.  

   

Άρθρο 19
ο
 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, 

παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Λέσβου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 – Μυτιλήνη, τηλ. 2251350565, 22513 

50516 και FAX  22513 50510. 

2. Το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού 

διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.mytilene.gr.  

3.  Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υπ.Απόφ.11389/93 

(ΕΚΠΟΤΑ), θα αναρτηθεί δε και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, θα  

δημοσιευθεί σε  μία τοπική εφημερίδα. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο ακόμη και στην περίπτωση άγονου 

διαγωνισμού μέχρι την τελική επιλογή αναδόχου και τα οποία θα έχουν πληρωθεί από 

τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       

 

                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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