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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 

O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) καθώς και του Ν.4155/13 για την 

«Προμήθεια ειδών σίτισης»: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολικού έτους 2015 - 2016 και β) των 

απόρων δημοτών του Δήμου,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 175.553,82 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και 

συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας διακήρυξης. 

  

Άρθρο 1ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

1. Η παρούσα διακήρυξη. 

2. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ''Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων'', όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Οι διατάξεις της υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

4. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

5. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

6. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

7. Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων.. & άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β) 

8. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

9. O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

10. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις''. 

11. Ο Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της 

παρ. Ζ. 

12. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Π1/667/29- 3-05 

(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από 

την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 

13. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», (άρθρο 37 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) παρ. 3. 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 

14. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 

15. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

16. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις. 

17. Οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 



νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

18. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 

(ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

19. Η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων ...» (φεκ 3400/Β/20-12-2012). 

20. Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 

4013/2011. 

21. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

22. Η αριθμ. Γ2/3732/20-9-1988 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 767/21-10-1988 τ. Β'), «Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών 

Γυμνασίων». 

23. Η αριθμ. Γ2/5382/19-12-2000 απόφαση του ΥΠΕΠΘ με την οποία αναπροσαρμόσθηκε η οριζόμενη τιμή ανά 

μονάδα φαγητού για τη σίτιση των μαθητών μουσικών σχολείων. 

24. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α'), σύμφωνα με την οποία, προστίθεται εδάφιο 

18 στην παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α'87), με το οποίο επαναφέρεται στους δήμους, αναδρομικά από 

1.7.2013, η αρμοδιότητα της σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, που είχε καταργηθεί με το 

άρθρο όγδοο του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206/26.10.2012 τεύχος Α'). 

25. Η υπ. Αριθ. 472/2015 (ΑΔΑ: 6ΓΨΖΩΛΦ-ΑΛΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «έγκριση διενέργειας διαγωνισμού 

για την προμήθεια ειδών σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολ. έτους 2015-2016 και των απόρων δημοτών 

του Δήμου». 

26. Η υπ. αριθ. 508/2015 (ΑΔΑ: ΩΑΖΚΩΛΦ-ΧΨ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής « Έγκριση δαπανών και διάθεση 

πιστώσεων - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών - Καθορισμός Όρων Διακήρυξης ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια ειδών σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολ. έτους 2015-2016 και των απόρων δημοτών 

του Δήμου». 

27. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη 

Άρθρο 2ο Αντικείμενο του έργου 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια δύο (2) ομάδων (Α και Β), ήτοι: 

Α) Προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος, για κάθε εργάσιμη ημέρα, για τους 105 μαθητές του μουσικού σχολείου 

Λέσβου, από την έναρξη και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο του 

σχολείου και 

Β) Προμήθεια μεσημβρινού γεύματος, για τους 60 άπορους δημότες , όπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για τις δύο 

ομάδες. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα 

Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι εκατόν πενήντα ένα  χιλιάδες τριακόσια 

τριάντα εννέα  ευρώ και πενήντα λεπτά (151.339,50 €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (175.553,82 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη για την Προμήθεια έτοιμου φαγητού, τύπου CATERING  , θα καλυφθεί ως εξής: α) για τη 

σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. β) για τη σίτιση των 

απόρων δημοτών  από ιδίους πόρους, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.
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Άρθρο 4ο Χρόνος - Τόπος Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 10/07/2015 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 24/07/2015 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Μάρκος Βρατσάνος, τηλ. 2251350516, Ευαγγελία Αργυρού τηλ. 2251350565, 

φαξ: 2251350510, e-mail: promithies@mytilene.gr.  

Άρθρο 5ο Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθεί 

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία 

Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι παραλαβόντες τευχών Διακήρυξης μπορούν να ζητήσουν, από την Υπηρεσία Διενέργειας, συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Το σύνολο των διευκρινίσεων θα γνωστοποιείται στους παραλαβόντες τευχών διακήρυξης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες ισότιμα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και θα αναρτώνται ταυτόχρονα 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimos@mytilene.gr ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση 

μεταχείριση και ισότητα της διαδικασίας. Οι διευκρινήσεις σε καμία περίπτωση δεν θα τροποποιούν όρους και ουσιώδη 

στοιχεία της Διακήρυξης ενώ θα δίνονται τουλάχιστον έξι (6) ημέρες προ της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο 

των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο, που τα συνοδεύει, δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

 Άρθρο 6ο Δικαίωμα Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία 

εγγραφής. 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@mytilene.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 

αποστέλλοντας : Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται 

στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του 

αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' 

αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. 

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

προμήθειας. 

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις 

του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 7ο Υποβολή Προσφορών - Φάκελος Προσφοράς 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 

υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει το άρθρο 4 της 

παρούσης διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 

συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Άρθρο 8ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 30/07/2015 και ώρα 11:00 π.μ., 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 15 της 

παρούσης για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους 

ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με 

την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 

λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 
 

Άρθρο 9ο 
(Υπο)φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική 

προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελμά τους. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• Φυσικά πρόσωπα 

• Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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4. 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. 

5. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό  οργανισμό, και όχι μόνο τους 

εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά επίσης και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ανώνυμες 

εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

ΑΕ, το διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 

2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003). 

  

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και με 

την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

διακήρυξης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή, η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 

στην οποία θα δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας, με βάση το άρθρο 18 (Προέλευση των προσφερόμενων υλικών) του ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε δική τους επιχειρηματική 

μονάδα, πρέπει να επισυνάψουν και Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας, όπου θα παραχθούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνει ότι «αποδέχεται την 

εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη δήλωση». 
8. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων μεταφοράς των γευμάτων. 

9. Αντίγραφο νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων . 

10. Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και διανομή των γευμάτων. 

11. Άδεια καταλληλότητας των αυτοκινήτων, που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των γευμάτων, εκδοθείσα 

από την αρμόδια υπηρεσία. 

12. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (HACCP), το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα, την παραγωγή των γευμάτων και τη 

διάθεση για κατανάλωση. 

13. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

• Τα φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , υποβάλλοντας φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας. ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 

• Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

• Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο. 

14. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, ήτοι: 

• Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) επίσημο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 
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σύστασης καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας, β) πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας 

από την αρμόδια αρχή. 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και της τελευταίας τροποποίησης 

καταστατικού β) ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού, δ) Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά . 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό 

εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Για τις ενώσεις ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε.,Ο.Ε. & Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 

Γ ια Αλλοδαπά πρόσωπα: 

1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται 

ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

2. Εάν σε κάποια χώρα 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. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή 

από τον διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Δήμο Λέσβου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, με διαβιβαστικό, όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

'Οταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Για τις απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
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τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 

αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 

ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Β) Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Άρθρο 10ο (Υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ομάδα Α' 

Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς προκύπτει 

από την αναγωγή του ημερήσιου κόστους σίτισης ανά μαθητή, βάσει την ημερών του σχολικού έτους (161) και των 

μαθητών του μουσικού σχολείου (105). Το ανώτατο ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή ορίζεται στο ποσό των 3,90 € 

χωρίς ΦΠΑ (Εγκύκλιος Απόφ. ΥΠΕΠΘ Γ2/5382/19-12-2000). 

Ομάδα Β' 

Η προσφερόμενη τιμή αφορά την τιμή μερίδας χωρίς ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς προκύπτει από την 

αναγωγή της τιμής μερίδας ανά ωφελούμενο, βάσει των ημερών σίτισης (365) και των αριθμό των απόρων (60). Η 

ενδεικτική τιμή μερίδας ανά ωφελούμενο ορίζεται στο ποσό των 3,90 € χωρίς ΦΠΑ . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του φαγητού, ήτοι το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στο Μουσικό Σχολείο Λέσβου και στο ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου. 
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Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 

δεκαδικά ψηφία. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές 

σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη: 

Για την ομάδα Α' : η τιμή προσφοράς ημερήσιου κόστους σίτισης ανά μαθητή χωρίς ΦΠΑ. 

Για την ομάδα Β': η τιμή προσφοράς μερίδας ανά άτομο χωρίς ΦΠΑ. 

Άρθρο 11ο 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη -μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα, για την οποία θα καταθέσει προσφορά, ήτοι: 

Ομάδα Α' «Σίτιση μαθητών ...» χίλια τριακόσια δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (1.318,59 €).  

Ομάδα Β'»Σίτιση απόρων δημοτών»  χίλια εφτακόσια οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (1.708,20 €). 

 Η κάθε εγγυητική επιστολή πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το 

δημόσιο. 

Σε περίπτωση που η εγγυητική Επιστολή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

ποσό, τίτλος προμήθειας, ημ/νία διαγωνισμού, αρ. πρωτ. διακήρυξης, ισχύς. Επίσης να αναφέρεται ότι διέπεται από 

τους όρους του άρθρου 15 του ΠΔ 28/80 και του άρθρου 157 του ν. 4281/2014. 

Σε όλες τις εγγυητικές, στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 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 τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 
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Το περιεχόμενο της εγγύησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 12ο Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής 

προέλευσης. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα 

αγαθά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες 

φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 

εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία 

από αυτές τις φάσεις. 

3. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών 

έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 

εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία 

θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Άρθρο 13ο Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού 

απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Άρθρο 14ο Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τα αγαθά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. 

 

Άρθρο 15ο Ενστάσεις 

 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
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υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Αποφασίζον όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 16° Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τη σύγκριση τιμών 

λαμβάνεται υπόψη: Για την ομάδα Α' : η τιμή προσφοράς ημερήσιου κόστους σίτισης ανά μαθητή χωρίς 

ΦΠΑ. Για την ομάδα Β': η τιμή προσφοράς μερίδας ανά ωφελούμενο άτομο  χωρίς ΦΠΑ. 

Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 

σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. 

 

Άρθρο 17ο Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 

Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α) να προσέλθει, μέσα σε 10 ημέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή του, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 18ο Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : 

Α) Για το Μουσικό Σχολείο: από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016. 

Β) Για το ΝΠΔΔ, από την υπογραφή της και για ένα ημερολογιακό έτος  . 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα γεύματα, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και 

την προσφορά. 

 

Άρθρο 19ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την επόμενη ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα 

προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν 

να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν 
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και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή 

μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ' όσον αυτός την 

αποδεχτεί. 

Άρθρο 20ο Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες 

και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία 

από αυτές. 

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

Άρθρο 21ο Τρόπος Πληρωμής 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή τους, με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται μετά την υποβολή τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε 

η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 

(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που ορίζονται από το Νόμο. 

 

Άρθρο 22ο  Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 

στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

ν. 4155/2013. 

Άρθρο 23ο Δημοσιότητα 

1. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.dimos@mytilene.gr  

 Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί: 

2. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 

3. στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.dimos@mytilene.gr , 

4. στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

και θα δημοσιευθεί: 

Στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

15 

 

 

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες 

Σε δύο τοπικές ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, της έδρας του νομού, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την διενέργειά του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της 

διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

   

Άρθρο 24ο Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των 

διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Λέσβου, σύμφωνα με το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'» 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΜΕΛΕΤΗ (αριθμ.121/2015) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»: α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016   & 

β) ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΝΠΔΔ) 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Λέσβου 

 Δήμος Λέσβου 

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη 

Πληροφορ.: Ε.Αργυρού 

Τηλέφωνο: 2251350565 

FAX:             2251350510 

E-mail: promithies@mytilene.gr 
Προμήθεια ειδών σίτισης α) των μαθητών 
μουσικού σχολείου Λέσβου, σχολικού έτους 
2015-2016 και β) απόρων δημοτών του 
Δήμου. 

Προϋπ/σμός: 175.553,82 € με το ΦΠΑ 

 

Cpv: α) 15 89 42 10-6 

β) 15 89 42 00-3

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας έτοιμου φαγητού «catering», για την σίτιση των (105) 

μαθητών του μουσικού σχολείου Λέσβου, για το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και την σίτιση των απόρων δημοτών 

του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου,  συνολικού προϋπ/σμού 175.553,82 € συμπ/νου 

του ΦΠΑ, ήτοι: 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς: α) του Δήμου και β) του ΝΠΔΔ,   οικ. ετών 2015 και 2016 αντίστοιχα. 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α., 

- του Ν. 2286/95 

- του Ν.3463/06 

- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α'18). 

- του Ν.4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις» 

Η προμήθεια θα γίνει με Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται : 

Α) Για το Μουσικό Σχολείο: από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016. 

 

Ο
μ

ά
δ

α
 Είδος Προμήθειας CPV Ενδεικτική 

Δαπάνη χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

16% 
Ενδεικτική 
Δαπάνη με 
ΦΠΑ 

Κ.Α.Ε. Τρόπος 
κάλυψης της 
δαπάνης 

Α Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 

Λέσβου, σχολικού έτους 2015-2016. 

15894210 

-6 

65.929,50 10.548,72 76.478,22 15.648

1. 

0001 

Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ. 

B Σίτιση απόρων δημοτών Λέσβου - 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 

Δήμου Λέσβου 

15894200 

-3 

85.410,00 13.665,60 99.075,60 15 

6481. 

0002 

Ίδία έσοδα 

 ΣΥΝΟΛΟ: 151.339,50 24.214,32 175.553,82 
 

 

mailto:%20promithies@mytilene.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΜΑΡΚΟΣ 
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ 

Β) Για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, από την υπογραφή της και μέχρι ενός ημερολογιακού έτους .
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη 08/06/2015    
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη 08/06/2015    
  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Νομός Λέσβου 

Δήμος Λέσβου 

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 105 (περίπου) μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Λέσβου καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 - 2016. Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν 

στις ποσότητες και στις ημέρες παροχής της προμήθειας της σίτισης θα γνωστοποιούνται εγγράφως και εμπρόθεσμα 

από τη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου προς τον ανάδοχο. 

Α.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜ

ΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ με εναλλακτικό ΜΕΝΟΥ (Α ή Β) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ Α Ομελέτα με σαλάτα ή σφουγγάτο + τυρί Ψωμί,φρούτο 

Β Γεμιστά ή παπουτσάκια + τυρί Ψωμί,φρουτοσαλάτα, γλυκό 
ή φρούτα εποχής 

ΤΡΙΤΗ Α Κοτόπουλο (πατάτες,ρύζι,ζυμαρικά,πουρέ,λαδερά) + σαλάτα 
εποχής ή τυρί (ή δύο ίδια είδη πχ κοτόπουλο + ρύζι και 
κοτόπουλο + πατάτες) 

Ψωμί,φρούτο 

Β Μακαρόνια (κιμά ή σάλτσα) + τυρί ή τυρόπιτα ή 
σπανακόπιτα 

Ψωμί,φρούτο 

ΤΕΤΑΡΤΗ Α Όσπρια (φασόλια ή φακές κλπ)+τυρί ή τυρόπιτα ή 
σπανακόπιτα 

Ψωμί,φρούτο 

Β Μακαρόνια+χταπόδι (ή λαδερά+τυρί ή  σπανακόριζο, 
λαχανόριζο+τυρί ή πατάτες φούρνου+τυρί+σαλάτα εποχής ή 
καλαμάρια τηγανιτά+πιλάφι+σαλάτα ή ψάρι 
(σούπα,τηγανιτό,πλακί με όσπρια) 

Ψωμί,φρουτοσαλάτα, 
γλυκό ή φρούτα 

εποχής 

ΠΕΜΠΤΗ Α Κιμάς ή κρέας (γιουβαρλάκια, σουτζουκάκια, σούπα) ή δύο 
είδη 

Ψωμί,φρούτο 

Β Ντολμαδάκια+γιαούρτι+τυρί Ψωμί,φρούτο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Όσπρια (φακές ή φασόλια κλπ)+τυρί ή τυρόπιτα ή 
σπανακόπιτα 

Ψωμί,φρούτο 

Β Μακαρόνια+χταπόδι (ή λαδερά+τυρί ή σπανακόριζο, 
λαχανόριζο+τυρί ή πατάτες φούρνου+τυρί+σαλάτα εποχής ή 
καλαμάρια τηγανιτά+πιλάφι+σαλάτα ή ψάρι 
(σούπα,τηγανιτό,πλακί με όσπρια) 

Ψωμί,φρουτοσαλάτα, 
γλυκό ή φρούτα 

εποχής 

 

Β.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜ

ΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ με εναλακτικό ΜΕΝΟΥ (Α ή Β) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ Α Φασολάδα κόκκινη με καρότο και σέλινο-Ελιές ή Φασολάκια 
με πατάτες 

1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Ιμάμ με φτερούγες κοτόπουλο ή Μακαρόνια με σάλτσα και 
τυρί 

1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φέτα 

ΤΡΙΤΗ Α Κρέας μοσχάρι με ρύζι  1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 
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Β Μακαρόνια με σάλτσα + τυρί τριμμένο  ή Μπριάμ 1/2 Ψωμί 

ΤΕΤΑΡΤΗ Α 
Φακές-Ελιές ή Αρακάς με πατάτες 

1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Ρύζι με σάλτσα και συκωτάκια πουλιών ή Ρύζι με σάλτσα 1/2 Ψωμί 

ΠΕΜΠΤΗ Α 
Μπούτι κοτόπουλο με πατάτες  

1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Κριθαράκι με σάλτσα, τυρί τριμμένο  1/2 Ψωμί 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α 
Ρεβίθια σούπα, ελιές ή Γεμιστά με πατάτες 

1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Ομελέτα με πατάτες ή Μελιτζάνες-κολοκύθια τηγανιτά 1/2 Ψωμί 

ΣΑΒΒΑΤΟ Α Μακαρόνια με κιμά και σάλτσα και τυρί 1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Μπριάμ ή ψάρι πλακί στο φούρνο 1/2 Ψωμί 

ΚΥΡΙΑΚΗ Α Αρνάκι με ρύζι ή Κρέας κοκκινιστό 1/2 Ψωμί Σαλάτα εποχής-
Φρούτο 

Β Μακαρόνια με σάλτσα και τυρί  1/2 Ψωμί 

 

Α. ΕΙΔΟΣ - Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΑ - Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Ζ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΣΙΤΙΣΤΗ - Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 

Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου   θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές 

μερίδες και ατομική συσκευασία. 

Α. ΕΙΔΟΣ : 

Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα τη φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το 

γλυκό και το ψωμί , σύμφωνα με το παραπάνω ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο . 

Η Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν 

γνώση οι μαθητές του Σχολείου.  
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Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα 

συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις 

υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 

Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, γαλέος, μπακαλιάρος) , β) το 

κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά, γ) ο κιμάς θα πρέπει να είναι μοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα 

γλυκά να είναι σε ελαφρά μορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία. 

Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.λ.π.),που 

χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που 

προσδιορίζεται από την Α.Δ.14/1989,που καθορίζει τα όρια 

Τα προσφερόμενα γεύματα δεν πρέπει να περιέχουν σπορέλαια και ζωϊκά λίπη και πρόσθετα συστατικά 

(γαλακτομετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από 

την κείμενη νομοθεσία ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών.Τα φαγητά πρέπει να 

παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιολάδου. 

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων 

Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (Hazard Analysis and Critical Control 

Points). 

Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο προμηθευτή 

(π.χ. κομπόστα), τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 

Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 

Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές 

διατάξεις. 

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 

Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς 

και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές 

και ανωμαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ. 

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των τροφίμων οχήματα (τα οποία 

για τον σκοπό αυτό θα έχουν βεβαίωση απ' την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής   της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ) , εντός των 

κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατομικά σερβιρισμένα πιατάκια, τα οποία θα κουμπώνουν υποχρεωτικά . Όσοι 

έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής θα φορούν ενδύματα εργασίας κατά τη 

διανομή και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε 

ζητηθούν. 

Το ημερήσιο γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους) και 

τα ατομικά γεύματα θα ομαδοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών - μαθητριών κάθε τμήματος. Το φαγητό 

θα σερβίρεται στην τραπεζαρία του σχολείου. 

Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με φροντίδα του προμηθευτή και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους 

υγιεινής και καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, η δε παράδοση των γευμάτων στο 

Μουσικό Σχολείο , θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα , σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί μετά από έγγραφη  

υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και με δυνατότητα τροποποίησης μετά από έγκαιρη ενημέρωση προς 

τον προμηθευτή. 

ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Η διανομή του φαγητού στους μαθητές καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα γίνεται με ευθύνη 

και με το προσωπικό του προμηθευτή. 

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ : 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός Έλεγχος από ομάδα εμπειρογνωμόνων των Δ/νσεων 

Δημόσιας Υγιεινής   νομού Λέσβου, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των 

πρώτων υλών, στον χώρο προετοιμασίας και παρασκευής των γευμάτων αλλά και στο χώρο του σχολείου όπου θα 

παραδίδονται τα γεύματα. 

Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά και στην προσφορά  

των γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. 
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Ευαγγελία Αργυρού Μάρκος Βρατσάνος 

 

Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : 

Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου 

πρέπει να είναι άψογη. 

Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ : 

1. Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, εξετάσεων  

εκδρομών , μειωμένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των 

μαθητών, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη προειδοποίηση του προμηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο μετά από απόφαση του Δήμου ή του Υπουργείου Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , η οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται την προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα από 

εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ' εξαίρεση και μόνο για τις ημερήσιες απρογραμμάτιστες 

εκδρομές του Σχολείου (πορείες ), η ενημέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την μερική ή ολική αναστολή της 

σίτισης , μπορεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας. 

2. Η Δ/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου 

ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών, ημερήσιες εκδρομές κ.λπ.). Επίσης δύναται να απαιτήσει 

αλλαγή του τόπου σίτισης μέρους μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του σχολείου ή 

εκδηλώσεων, πάντα όμως μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

3. Σε ημέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την 

αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος διατροφής. 

4. Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε ημέρα να προσφέρει στη Δ/νση του σχολείου, δωρεάν τρεις (3) 

επιπλέον μερίδες ως δείγμα . 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΝΠΔΔ) 

Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 60 περίπου ατόμων, που είναι 

εγγεγραμμένοι στους πίνακες  απόρων δημοτών και σιτίζονται από τις δομές του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα ημερολογιακό 

έτος. 

Ο αριθμός των 60 δικαιούχων είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβάλλεται καθημερινά σύμφωνα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας. 

Η καθημερινή σίτιση των ατόμων θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες, για όλη την εβδομάδα 

(Δευτέρα έως και Κυριακή).   
Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο και κουβέρ (αρτίδιο). 

Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα συνοδευτικά τους θα 

πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών 

διατάξεων. 

Τα κρέατα πρέπει να είναι νωπά και τα αρτίδια της ημέρας. Κατ' εξαίρεση το ψάρι δύναται να είναι κατεψυγμένο, 

πληρώντας σαφώς τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υγιεινής τροφίμων. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην περιέχουν λίπη και 

πρόσθετα συστατικά (γαλακτοποιητές-σταθεροποιητές-χρωστικές ουσίες-συντηρητικά κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

Τα γεύματα θα παρασκευάζονται αυθημερόν, θα τυποποιούνται σε επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία 

συσκευασίες και θα παραδίδονται καθημερινά στη δομή με αυτοκίνητο του προμηθευτή.
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Μυτιλήνη, 8 Ιουνίου 

2015 

 Η συντάξασα 

      

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη, 8 Ιουνίου2015    

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Λέσβου 

 Δήμος Λέσβου 

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών 

Πληροφορ.: Ε.Αργυρού Τηλέφωνο: 2251350565 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας έτοιμου φαγητού ανέρχεται στο ποσό των 175.553,82 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλυτικά κατά ομάδα, έχει ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη σίτιση των 105 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λέσβου για το 

σχολικό έτος 2015 - 2016. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 76.478,22 €, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

Το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή (δ) - κύριο πιάτο και συνοδευτικά - θα είναι σταθερό και δεν είναι δυνατόν να 

υπερβαίνει τα 4,524 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Εγκύκλιος Απόφ. ΥΠΕΠΘ Γ2/5382/19-12-2000). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με 36.692,76 € και τον 

αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2016 με 39.785,46 €, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των απόρων του ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Αλληλεγγύης», για χρονικό διάστημα ενός 

ημερολογιακού έτους, από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 99.075,60 €, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

Το χρονικό διάστημα   υπολογίζεται από την υπογραφή και έως ένα ημερολογιακό έτος. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15-6481.0002 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2015 με 49.500,00 € και τον αντίστοιχο κωδικό 

οικονομικού έτους 2016 με 50.000,00 €, από ιδίους πόρους του φορέα. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 Αριθμός 
ημερών 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμ. ημερήσιων 
γευμάτων 

Ημερήσιο 
κόστος 
σίτισης 

 

Περιγραφή Ετήσια δαπάνη 
  

 (α) (β) (γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ 
Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή 161 105 16.905 3,90 65.929,50 

   ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 65.929,50 
   ΦΠΑ 16% 10.548,72 
   ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 76.478,22 

Χρονικό Διάστημα Αριθμός 
ημερών 

  

 Αριθμός 
μερίδων 

Τιμή μερίδας 
χωρίς ΦΠΑ Ετήσια 

δαπάνη 

  (α) Αριθμός ατόμων 
(β) 

 

(γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ 

Ένα έτος  365 60 21.900 3,90 85.410,00 

 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 85.410,00 

ΦΠΑ 16% 13.665,60 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 99.075,60 

ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 16% ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Α 65.929,50 10.548,72 76.478,22 

Β 85.410,00 13.665,60 99.075,60 

ΣΥΝΟΛΟ 151.339,50 24.214,32 175.553,82 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μυτιλήνη, 08 Ιουνίου 2015   Μυτιλήνη  08 Ιουνίου 2015 

Η συντάξασα   Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Ευαγγελία Αργυρού   Μάρκος Βρατσάνος 
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'»ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης: 

με έδρα τ  ............................... οδός ............................................................ αριθμός 

Τ.Κ ............. Τηλ .....................................  Fax ......................... E-mail: 

Α.Φ.Μ ..........................................  Δ.Ο.Υ ..........................................  

Α) Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λέσβου 

 Β) Σίτιση απόρων δημοτών (ΝΠΔΔ) Λέσβου 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  ___________  μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. (άρθρο 19ο ) 

Μυτιλήνη/      /2015 

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ)    
  

 Αριθμός 

ημερών 

Αριθμός 

μαθητών 

Αριθμός Ημερήσιο κόστος  

Περιγραφή ημερήσιων σίτισης ανά μαθητή Ετήσια 
 γευμάτων χωρίς ΦΠΑ  

 (α) (β) (γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ 
Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή 161 105 16.905   

(Η προσφερόμενη τιμή για το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή, χωρίς 

ΦΠΑ, θα είναι ίσο ή κάτω των 3,90 €) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 16%  

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

Ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή χωρίς ΦΠΑ (στήλη δ): 

Χρονικό Διάστημα Αριθμός 
ημερών 

Αριθμός 
ατόμων 

Αριθμός 
μερίδων 

Τιμή μερίδας 
χωρίς ΦΠΑ 

  

  (α) (β) (γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ 
365 ημέρες* 12 μήνες 365 60 21.900   

(Η προσφερόμενη τιμή μερίδας χωρίς ΦΠΑ (δ), θα είναι ίσο ή 

κάτω των 3,90 €) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 16%  

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

Ολογράφως η προσφερόμενη τιμή μερίδας χωρίς ΦΠΑ: 


