ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ LEARER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 65/2013

ΜΕΛΕΤΗ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ /Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ,ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.633,6 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
4) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
8) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
9) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
10)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

Με την προμήθεια αυτή προβλέπεται να εξοπλισθεί ο Δήμος Λέσβου με παραδοσιακές στολές, μουσικά όργανα και ηχητικά
συστήματα για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου.
Τα είδη που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό, φαίνονται αναλυτικά στη διακήρυξη της παρούσης μελέτης.
Οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού θα προσφέρουν τιμές για τα είδη που αναφέρονται στη διακήρυξη της
μελέτης, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50.546,21 € πλέον ΦΠΑ 16% 8.087,39 € ήτοι συνολικά 58.633,6 €
Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Αλιείας .
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Ν.11389/93), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και του Ν. 2503/97 ( άρθρο 13).
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ΕΚΠΟΤΑ.

Μυτιλήνη…………………..
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

Εγκρίθηκε με την αριθ. 253/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λέσβου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 58.633,6 € με ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ/
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ/
ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

15

[ΠΕΡΑΜΑ]
Παραδοσιακές στολές
Μικράς Ασίας

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ

5
5

Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ Ανδρική
€ 250,00
Γυναικεία
€ 300,00
Π. Αγοριών
€ 200,00
Π. Κοριτσιών
€ 250,00

ΔΑΠΑΝΗ
€

€ 8.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00
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[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Ερυθραίας Μικράς
Ασίας

3

[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Κύθνου Κυκλάδων (με
πόλκα)
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Ζωνάρια Κύθνου
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Καπέλα Κύθνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 20,00

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 20,00

€ 240,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 900,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 900,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 900,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 1.500,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 1.500,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 400,00

€ 1.200,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 400,00

€ 1.200,00

ΑΓΟΡΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 2.000,00

14

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 2.000,00

15

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 1.500,00

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

3

€

240,00

16

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 1.500,00

17

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 1.000,00

18

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 250,00

€ 1.250,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

Νο 40→ 1
Νο 43→ 1
Νο 44→ 2
Νο 45→ 2
Νο 46→ 1

ΖΕΥΓΟΣ

€ 125,00

€ 875,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33.905,00

19

ΜΠΟΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΕΣ (ΣΤΙΒΑΝΙΑ)

ΦΠΑ 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιολί
Σαντούρι
Λαούτο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1

Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
818,96
1379,3
387,93

ΣΥΝΟΛΟ
€
τεμάχιο
818,97
τεμάχιο
1.379,31
τεμάχιο
387,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.586,21
ΦΠΑ 16%
413,79
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηχητικό σύστημα
εκδηλώσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

3

τεμ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
4.685,00

ΣΥΝΟΛΟ
€
14.055,00

14.055,00
2.248,8
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 16.303,8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 16%

ΟΜΑΔΑΣ Γ

4

5.424,8
39.329,8

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνουν και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο Δήμο
Λέσβου.
Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προσφορά για
όλες ή για οποιαδήποτε, μεμονωμένα , ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Μυτιλήνη……………………..

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Μυτιλήνη 22 Ιουνίου 2015
Αριθμ.Πρωτ.37894

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»
3. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
4. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
5. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο
και άλλες Διατάξεις»
6. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις»
7. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
8. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013»
8.Ν.4281/8.8.2014, άρθρο 157
9. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των κατωτέρω υλικών :
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ/
Α/Α
ΜΟΝΑΔΑΣ
€
1
[ΠΕΡΑΜΑ]
Παραδοσιακές στολές
Μικράς Ασίας

2

3
4
5
6
7
8
9

6

[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Ερυθραίας Μικράς Ασίας
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Κύθνου Κυκλάδων (με πόλκα)
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Ζωνάρια Κύθνου
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Καπέλα Κύθνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

15

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ

5
5

ΤΕΜΑΧΙΟ Ανδρική
€ 250,00
Γυναικεία
€ 300,00
Π. Αγοριών
€ 200,00
Π. Κοριτσιών
€ 250,00

€ 8.000,00

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 3.600,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 3.600,00

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 20,00

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 20,00

€ 240,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 900,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 900,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 900,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 1.500,00

€

240,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

19

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 1.500,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 400,00

€ 1.200,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 400,00

€ 1.200,00

ΑΓΟΡΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 2.000,00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 2.000,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€300,00

€ 1.500,00

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 300,00

€ 1.500,00

ΑΓΟΡΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 200,00

€ 1.000,00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

€ 250,00

€ 1.250,00

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

Νο 40→ 1
Νο 43→

ΖΕΥΓΟΣ

€ 125,00

€ 875,00

1
ΜΠΟΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΡΗΤΙΚΕΣ
(ΣΤΙΒΑΝΙΑ)

2

Νο 44→
Νο 45→

2
Νο 46→
1
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑΣ Α

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βιολί
Σαντούρι
Λαούτο

ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ
1
1
1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
818,96
1379,3
387,93

ΣΥΝΟΛΟ
€
τεμάχιο
818,97
τεμάχιο
1.379,31
τεμάχιο
387,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.586,21
ΦΠΑ 16%
413,79
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α
1

Ηχητικό σύστημα
εκδηλώσεων

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ
3

τεμ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
4.685,00

ΣΥΝΟΛΟ
€
12.540,00

14.055,00
2.248,8
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 16.303,8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 16%

ΟΜΑΔΑΣ Γ

7

33.905,0
0
5.424,8
39.329,8

Άρθρο 1ο
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της
αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13 - 17, Μυτιλήνη,
Β' Όροφος). Τηλ : 2251-027777.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την …………………………………… και ώρα ……………… .
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με το
σχέδιο της υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός της Προμήθειας - Χρηματοδότηση
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι
ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (50.546,21 €) πλέον του Φ.Π.Α. 16% ήτοι συνολικά ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (58.633,6€).
Η προμήθεια θα γίνει
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, Άξονας
προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών»,κατηγορία πράξης 4.1.2.2 «Υποδομές Μικρής
Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές», κωδικός 4.1.2.2-2, Μικρής
Κλίμακας Υποδομές και Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εκδηλώσεων Ανάδειξης και Διατήρησης της
Τοπικής Κληρονομιάς-Στήριξη Πολιτιστικών Φορέων για Μικρής Κλίμακας Υποδομή, Προμήθεια Εξοπλισμού,
Μουσικών Οργάνων, Στολών κτλ, κατόπιν της με αριθ.πρωτ. 14457/ 8-4-2013 πρόσκληση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου
( ΕΤΑΛ Α.Ε).
Η χρηματοδότηση θα γίνεται από Πιστώσεις Δημοσίας Δαπάνης 100% από όπου 95% αποτελούν πιστώσεις
Κοινοτικής Συμμετοχής, που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και 5 % πιστώσεις Εθνικής
Συμμετοχής.
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένα.
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
Γ) Συνεταιρισμοί.
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7,8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4ο
Στοιχεία του Διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά είναι :
1) Η παρούσα Διακήρυξη
2) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
4) Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με την
προσφορά.
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α) Οι ημεδαποί
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου και το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται σε
καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού ήτοι την …………………...
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των συγγραφών
υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι όλα τα ζητούμενα
υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Στην ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος
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παράδοσης της προμήθειας στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου στην προκυμαία Μυτιλήνης. Στην ανωτέρω
δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου με
ανταλλακτικά (εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά αλλιώς δεν
απαιτείται η συγκεκριμένη δήλωση) για διάστημα 10 ετών (όσα εκ των ανταλλακτικών είναι αναλώσιμα
οφείλει να τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση).
5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6.
Β) Οι αλλοδαποί
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, που να βεβαιώνει την εγγραφή του στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους καταλόγους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα συνοδεύεται
από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται σε
καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού ήτοι την …………………...
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των συγγραφών
υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι όλα τα ζητούμενα
υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Στην ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος
παράδοσης της προμήθειας στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου στην προκυμαία Μυτιλήνης.. Στην ανωτέρω
δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου με
ανταλλακτικά (εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά αλλιώς δεν
απαιτείται η συγκεκριμένη δήλωση) για διάστημα 10 ετών (όσα εκ των ανταλλακτικών είναι αναλώσιμα
οφείλει να τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση).
5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6.
Γ) Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Δ) Οι συνεταιρισμοί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και
δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς χωρίς να ανοιχθεί.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στη
προσφορά σχετικά μ’ αυτό.
Άρθρο 6ο
Εγγυήσεις
Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το
νόμο από τον οποίο διέπονται το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική
τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λέσβου στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον
τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
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Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο
δίδεται προσφορά.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε
προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της
εγγύησης (μέρος ή σύνολο).
- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης, πλέον δύο
μηνών.
- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας για την ομάδα Γ υποχρεούται να παράσχει
εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για ποσό ίσο με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πλέον του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Άρθρο 7ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με τους κάτωθι
τρόπους:
α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη,
μέχρι ώρα 14.30 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
παρούσης.
β. Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, τότε θα πρέπει να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής.
β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν.1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη
δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό
για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
β3. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.
Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα του άρθρου 8 του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
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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). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές.

1)
2)
3)
4)
5)

Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
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.

Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά το άρθρο 5 της
παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στους ανωτέρω φακέλους θα περιέχονται τα εξής:

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
1) Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία.
2) Διάφορα σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα.
3) Δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής και την χώρα εγκατάστασης και τα οποία δεν δύναται να αλλάξουν
μετά την προσφορά.
4) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.
5) Βεβαίωση για το χρόνο εγγύησης.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι
Ομάδες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους θα
αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Ομάδας των Ειδών την οποία αφορά (π.χ. «Ομάδα 1: Κινητά πλαίσια»).
Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών θα
περιλαμβάνονται:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) φωτοαντίγραφο
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το
αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Φάκελο καλά σφραγισμένο, που να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της
Εταιρείας, και που περιέχει σε ΕΥΡΩ την προσφορά της αξίας του είδους για παράδοση στο Δήμο με μέριμνα και
δαπάνη του αναδόχου.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι
Ομάδες Ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Ο καθένας από αυτούς τους φακέλους θα
αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της Ομάδας των Ειδών την οποία αφορά (π.χ. «Ομάδα 1: Κινητά πλαίσια»).
Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών
θα περιλαμβάνονται:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) φωτοαντίγραφο
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον Προσφέροντα και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το
αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
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Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Ομάδας Ειδών θα περιέχεται
συμπληρωμένος ο Πίνακας «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση, των
επισυναπτόμενων Πινάκων της παρούσης.
Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Εναλλακτικές προσφορές θα βρίσκονται σε διαφορετικούς φακέλους σαφώς διακεκριμένους μεταξύ τους
(π.χ. : προσφορά 1, προσφορά 2, κτλ). Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι τρεις
εναλλακτικές προσφορές, σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους σε διαφορετικούς φακέλους (π.χ. : προσφορά 1,
προσφορά 2, κτλ). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα
προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου. Εάν οι
εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, καμία από αυτές δεν
λαμβάνεται υπ' όψη.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει στα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού.
Άρθρο 9ο
Αντιπροσφορές
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 10ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής του
προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα
στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται
δεκτές.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με τη παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά
φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
δημόσια.
Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους
που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από την πρόσκληση. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων στα διάφορα στάδια δύναται να γίνει και μέσω φαξ, με αποδεικτικό
αποστολής.
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Άρθρο 12ο
Αξιολόγηση προσφορών
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η τιμή της προσφοράς.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων
οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω
όπως και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη της προσφοράς.
Άρθρο 13ο
Έγκριση διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, προτείνει :
Α) Την κατακύρωση της προμήθειας για μία ή περισσότερες Ομάδες Ειδών που προσφέρει κάθε
διαγωνιζόμενος.
Β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
της διακήρυξης.
Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στη πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας σύμφωνα με τη περίπτωση α της παραγράφου αυτής.
Δ) Τη κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή
προμηθευτή.
Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής
υποβάλλεται στη Περιφέρεια για την κατά Νόμο έγκριση.
Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα προκύπτει
συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων.
Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση.
Επίσης η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο κρίνεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου.
Άρθρο 14ο
Χρονική ισχύς προσφορών
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία θεωρούνται ότι
ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να
υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους τα παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση
αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Άρθρο 15ο
Έκπτωση αναδόχου
Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 16ο
Τιμή προσφοράς – Χρόνος παράδοσης
Α) Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται για μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση στο Δημοτικό Θέατρο
Μυτιλήνης, θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και καλύπτει τα εξής:
1. Τιμή των προσφερόμενων ειδών απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερα επισημαίνεται
η υποχρέωση πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης (εξολοκλήρου ή μέρος αυτών ανάλογα με το μέρος των ειδών
που αναλαμβάνει να προμηθεύσει) από τον προμηθευτή ποσού 300,00 € περίπου.
2. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται η προσφορά, βαρύνει τον Δήμο.
3. Συνολική προσφερόμενη τιμή.
Β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών.
Άρθρο 17ο
Προσωρινή – Οριστική παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, ενισχυμένη από
Τεχνικό συναφούς ειδικότητας προς το υπό παραλαβή αντικείμενο. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα
συνταχθεί κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει περαιωθεί
η εγκατάστασή τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
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Άρθρο 19ο
Δημοσιεύσεις – Συμβατικοί όροι της Δημοπρασίας
1.Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 / Μυτιλήνη), από το γραφείο
προμηθειών.
2.Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία και θα
αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον πέντε
(5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
3.Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο (ή κατ’ αναλογία τους αναδόχους) και θα
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 300,00 € περίπου.
Μυτιλήνη 22 Ιουνίου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Σπυρίδων Γαληνός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Αρ. Διακήρυξης 37894/22-6-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Λέσβου - Νομού Λέσβου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για τη προμήθεια παραδοσιακών στολών, μουσικών
οργάνων και ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου(Δ.Κ/Τ.Κ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και
εγκατάσταση των κατωτέρω υλικών:

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ομάδα Α: Παραδοσιακές φορεσιές
Ομάδα Β: Μουσικά Όργανα
Ομάδα Γ: Ηχητικό Σύστημα

ΔΑΠΑΝΗ
33.905,00
2.586,21
14.055,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
50.546,21
Φ.Π.Α. 16%
8.087,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
58.633,60
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο προϋπολογισμός είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες, εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και έξι λεπτά ευρώ με ΦΠΑ., η ημερομηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση συμβατικών τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 29/6/2015
και ώρα 13:00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 29/6/2015 και ώρα 15:00.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 30/6/2015 και
ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 1317, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται : α. με αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν
από την υπηρεσία με απόδειξη, μέχρι ώρα 15.00 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της παρούσης και β. με κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο
κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση προς 2% του συνολικού (ή για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται
προσφορά) προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ). Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής θα είναι 120 ημέρες.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές.
Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει αναλόγως του είδους, στους τρεις χώρους που προβλέπονται στο τίτλο της
προμήθειας, στη Λέσβο εντός το πολύ τριών (3) μηνών. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί κατά ¼ αυτού μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ποσότητες δε δύναται να τροποποιηθούν.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 3 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Η προμήθεια θα γίνει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4
«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών»,κατηγορία πράξης 4.1.2.2 «Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αλιευτικές Περιοχές», κωδικός 4.1.2.2-2, Μικρής Κλίμακας Υποδομές και Ενίσχυση
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εκδηλώσεων Ανάδειξης και Διατήρησης της Τοπικής Κληρονομιάς-Στήριξη Πολιτιστικών
Φορέων για Μικρής Κλίμακας Υποδομή, Προμήθεια Εξοπλισμού, Μουσικών Οργάνων, Στολών κτλ, κατόπιν της με
αριθ.πρωτ. 14457/ 8-4-2013 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-με ενδιάμεσο φορέα
διαχείρισης την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ( ΕΤΑΛ Α.Ε).
Η χρηματοδότηση θα γίνεται από Πιστώσεις Δημοσίας Δαπάνης 100% από όπου 95% αποτελούν πιστώσεις Κοινοτικής
Συμμετοχής, που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και 5 % πιστώσεις Εθνικής Συμμετοχής.Η πληρωμή
της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας θα καταβληθεί μετά την
οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2251350565, 2251350518, fax:
2251350510, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Ευαγγελία Αργυρού στο Γραφείο Προμηθειών, , διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου
13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.
Μυτιλήνη 22 Ιουνίου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 58.633,6 € ΕΥΡΩ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά, του Δήμου Λέσβου με παραδοσιακές στολές, μουσικά όργανα και ηχητικά συστήματα για
την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.633,6 μαζί με το ΦΠΑ.
Άρθρο 2ο
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα πρέπει να
δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή
να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος δεν θα
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας
υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8
ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε
παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα
παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράδοσης του ή
έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Άρθρο 4ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος
παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και επιβάλλονται στον
προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 6ο
Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα είναι μικρότερος του ενός
έτους.
Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας εφόσον
προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
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Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 35 της
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 8ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης
του διαγωνισμού.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών.
Άρθρο 9ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν
μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των υλικών
ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών.
Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 11ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας
θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο
36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Σύμφωνα με την με αρ.401/2010 Υπουργική Απόφααση (2η τροποποίηση (ΦΕΚ 3060/Β/2013) άρθρο 8,
παρ.4), η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται από την ΟΤΔ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) με πίστωση απ’ευθείας στον
τραπεζικό του λογαριασμό του.
Άρθρο 12ο
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της
σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Ο όρος ισχύει για τα προς
προμήθεια είδη που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση.
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής υποχρεώνεται να
έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο.
Άρθρο 13ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους στα Ελληνικά και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές. Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Μυτιλήνη……………………..
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ/
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ/
ΠΑΙΔΙΚΕΣ

1
ΑΝΔΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
[ΠΕΡΑΜΑ]
Παραδοσιακές στολές
Μικράς Ασίας

2

3

4
5
6

7

8

9

10
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[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Ερυθραίας Μικράς
Ασίας
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Κύθνου Κυκλάδων (με
πόλκα)
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Ζωνάρια Κύθνου
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Καπέλα Κύθνου

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ: Βράκα σε ύφασμα καπαρντίνα μαύρου
χρώματος, κάλτσες σύμμεικτες βαμβάκι και ακρυλικό
επίσης μαύρες, ζωνάρι υφαντό χρώματος επιλογής της
υπηρεσίας, πουκάμισο λευκού χρώματος σε σύνθεση
βαμβάκι & πολυέστερ, γιλέκο τσόχινο μαύρο
διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι και καπέλο γούνινο
συνθετικό.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΑ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Μεσοφόρι και πουκάμισο υπόλευκου
χρωματισμού (βαμβάκι & πολυέστερ) Φούστα και πόλκα
(γιλέκο) από μονόχρωμο ταφτά σε ποικιλία χρωμάτων και
δαντέλα στα τελειώματα του γιακά
Μεσοφόρι και πουκάμισο υπόλευκου χρωματισμού
(βαμβάκι & πολυέστερ) Φούστα και πόλκα (γιλέκο) από
μονόχρωμο ταφτά σε ποικιλία χρωμάτων και δαντέλα στα
τελειώματα του γιακά
Πουκάμισο και μεσοφόρι λευκού ή υπόλευκου χρώματος
από βαμβάκι & πολυέστερ, μαντίλι σταμπωτό, φούστα και
γιλέκο συνήθως σε χρωματική αντίθεση από ποπλίνα ή
καπαρντίνα.
Ριγέ υφαντό

ΑΝΔΡΙΚΑ

Κόκκινα ή μπορντό τσόχινα

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

Γιλέκο και βράκα λευκού χρώματος από καπαρντίνα, ριγέ
υφαντό μπλε πουκάμισο, μαύρο υφαντό ζωνάρι,
κεφαλόδεσμος λευκός από ποπλίνα κεντημένος στα
τελειώματα με κρόσσι, γκέτες μαύρες από δερματίνη ή
τσόχα.
Γιλέκο και βράκα λευκού χρώματος από καπαρντίνα, ριγέ
υφαντό μπλε πουκάμισο, μαύρο υφαντό ζωνάρι,
κεφαλόδεσμος λευκός από ποπλίνα κεντημένος στα
τελειώματα με κρόσσι, γκέτες μαύρες από δερματίνη ή
τσόχα.
Ολόσωμο βαμβακερό με συνθετικό μεσοφόρι, εξωτερικό
αμάνικο φόρεμα από στόφα, καπιτονέ γιλέκο και λευκό
υφαντό μαντίλι κεφαλής

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
Παραδοσιακές στολές

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ : Μεσοφόρι και πουκάμισο υπόλευκου
χρωματισμού (βαμβάκι & πολυέστερ) Φούστα και πόλκα
(γιλέκο) από μονόχρωμο ταφτά σε ποικιλία χρωμάτων και
δαντέλα στα τελειώματα του γιακά.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
Παραδοσιακές στολές

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
Παραδοσιακές στολές

ΑΝΔΡΙΚΕΣ : Βράκα σε ύφασμα καπαρντίνα μαύρου
χρώματος, κάλτσες σύμμεικτες βαμβάκι και ακρυλικό
επίσης μαύρες, ζωνάρι υφαντό χρώματος επιλογής της
υπηρεσίας, πουκάμισο λευκού χρώματος σε σύνθεση
βαμβάκι & πολυέστερ, γιλέκο τσόχινο μαύρο
διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι και καπέλο γούνινο
συνθετικό.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

Γιλέκο από μπλε τσόχα και κόκκινο βελούδο και
αντίστροφα διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι, λευκό
πουκάμισο από βαμβάκι και πολυέστερ, βράκα μπλε ή
μαύρη από καπαρντίνα, κάλτσες βαμβάκι και ακρυλικό
μαύρες ή λευκές, ριγέ υφαντό ζωνάρι.
(ΚΥΘΝΟΥ)Πουκάμισο και μεσοφόρι λευκού ή υπόλευκου

Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

11
12
13

14

15

16

17

18

19

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
ΜΠΟΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΕΣ (ΣΤΙΒΑΝΙΑ)

Α/Α

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

Μαύρο τσόχινο γιλέκο διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι,
λευκό πουκάμισο (βαμβάκι και πολυέστερ), μαύρη βράκα
από καπαρντίνα, μαύρες κάλτσες (βαμβάκι και ακρυλικό)
και μαύρο υφαντό ζωνάρι μα μαύρο γούνινο συνθετικό
καπέλο.
ΒΡΑΚΟΥΣΕΣ : Λευκό ή σταμπωτό μαντίλι κεφαλιού,
πουκάμισο βαμβακερό και συνθετικό, βράκα με καρό
σχεδιασμό διαφόρων χρωματισμό, βαμβάκι , μαλλί με
συνθετικό.
Μαύρο τσόχινο γιλέκο διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι,
λευκό πουκάμισο (βαμβάκι και πολυέστερ), μαύρη βράκα
από καπαρντίνα, μαύρες κάλτσες (βαμβάκι και ακρυλικό)
και μαύρο υφαντό ζωνάρι μα μαύρο γούνινο συνθετικό
καπέλο
Τύπου μικρασιατικής με πόλκα με αντίστοιχα τμήματα
διαφορετικού κοψίματος και ραφής. Τα υλικά να είναι
αντίστοιχα των γυναικείων μικρασιατικών.
Μαύρο τσόχινο γιλέκο διακοσμημένο με ρεγιόν κορδόνι,
λευκό πουκάμισο (βαμβάκι και πολυέστερ), μαύρη βράκα
από καπαρντίνα, μαύρες κάλτσες (βαμβάκι και ακρυλικό)
και μαύρο υφαντό ζωνάρι μα μαύρο γούνινο συνθετικό
καπέλο
Τύπου μικρασιατικής με πόλκα με αντίστοιχα τμήματα
διαφορετικού κοψίματος και ραφής. Τα υλικά να είναι
αντίστοιχα των γυναικείων μικρασιατικών.
Μαύρου δέρματος.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
Σαντούρι

2
Λαούτο

3
Βιολί
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ΑΝΔΡΙΚΕΣ

χρώματος από βαμβάκι & πολυέστερ, μαντίλι σταμπωτό,
φούστα και γιλέκο συνήθως σε χρωματική αντίθεση από
ποπλίνα ή καπαρντίνα (με πόλκα)
( ΠΑΡΟΥ) ολόσωμο μεσοφόρι (βαμβάκι & συνθετικό),
πλισέ φόρεμα από στόφα και μπόλια.
Λευκή παντελόνα από ποπλίνα, πουκαμίσα διακοσμημένη
με υφαντές ταινίες, ζωνάρι υφαντό, τσόχινο γιλέκο και
μαντίλι σταμπωτό.
Λευκή φούστα από ποπλίνα, γιλέκο και ποδιά από μπορντό
βελούδο διακοσμημένο με επίχρυσα μοτίφ, κεφαλόδεσμος.

Σαντούρι χειροποίητο, με βάση στηρίγματος, από ξύλο
σφένδαμου και ελάτου.
Μεταλλικές χορδές κατά μήκος των δύο παράλληλων
πλευρών και κλειδιά νίκελ.
Μελωδική έκταση : 3 οκτάβες
Διάθεση με κλειδί χορδίσματος και τις απαραίτητες
μπαγκέτες
Χειροποίητο στεριανό λαούτο με καλή ποιότητας
κατασκευή και ντούγιες.
Το σώμα του στεριανού λαούτου από οξιά, το πάνω καπάκι
από έλατο, με ταστιέρα από venger και το μπράτσο του
λαούτου από venger
Βιολί χειροποίητο παλιάς κατασκευής με δοξάρι.
Σκάφος από κελεμπέκι (σφένδαμο)
Καπάκι από έλατο
Κλειδιά, ταστίερα,υποσιάγωνο από έβενο.
Ξύλινη χορδιέρα

Α/Α
1

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηχητικό σύστημα
εκδηλώσεων

-Αυτοενισχυόμενος μίκτης ήχου 10 καναλιών (6ΜΟΝΟ + 4 STEREO),
CHANNEL EQ (LOW-PARAMETRIC MID-HIGH), δύο μονάδες
ψηφιακών εφέ 24BIT με 99 προγράμματα ελέγχόμενες ανεξάρτητα
από 2 ποτενσιόμετρα FX1/FX2, stereo ΕQ 11 περιοχών, 2 AUX OUT
με φίλτρα αντιμικροφωνισμού,2 monitor out,master B, usb
input/output,1 MONO OUT και ενισχυτή 2Χ1000W/4Ω
-Ηχείο 2-δρόμων 300W RMS/600W PRG, 98 DB SPL ευαισθησία, 126
DB MAX, με απόκριση 70ΗΖ-18000ΗΖ και διασπορά 80Χ40. Οδηγός
χαμηλών συχνοτήτων 12'' EV DL12BFH & υψηλών 2'' ND2
νεοδυμίου.Η καμπίνα είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο.
-Δυναμικό μικρόφωνο, υπερκαρδιοειδές, απόκριση 4020000Ηz,ευαισθησία 2.5MV/PA, διακόπτης on-off, μεταλλική
κατασκευή Καλώδιο οργάνων jack mono σε jack mono 4,5m.
-Καλώδιο μικροφώνου XLR-XLR 9m
-Καλώδιο ηχείων (speakon-speakon) 2 επαφών μήκος 10m
-Επιδαπέδια βάση μικροφώνου, τρίποδο αλουμινίου βαρέως τύπου με
οριζόντιο βραχίονα 80cm. Ρύθμιση ύψους 914-16000mm. Χρώμα
μαύρο
-Βάση ηχείου από αλουμίνιο, υψηλής αντοχής και ασφάλειας με
μηχανισμό εύκολης και γρήγορης ρύθμισης
-Ασύρματο σύστημα χειρός 5 συχνοτήτων UHF, diversity, με
εσωτερικές κεραίες στον δέκτη. Περιλαμβάνει πομπό-μικρόφωνο
χειρός HT 45, δέκτη SR 45. Διάρκεια μπαταρίας έως & 8 ώρες με μια
μπαταρία 1.5V AA, δυνατότητα έως & οκτώ (8) καναλιών / μπάντα,
σε πολυκαναλική ταυτόχρονη λειτουργία. ΧLR & 1/4 jack έξοδοι.
-Μονό επαγγελματικό rack CD 1U με τηλεχειριστήριο. Αναπαράγει
audio CD/ CD-R/CD-RW/MP3 CD. Διαθέτει έξοδο ακουστικών με
ρυθμιστικό έντασης, ρυθμιζόμενη έξοδο με XLR & RCA, μεταβλητό
pitch, Cue, Loop / Reloop, Single or continuous play Random play,
Repeat functions: Title programming (audio CD), Folder navigation.
Παθητικό DI box με ground lift, αναστροφή φάσης, έξοδους XLR και
καρφί 1/4'' (thru), pad 3 θέσεων στην είσοδο

Μυτιλήνη……………………..

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

: 58.633,6 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ)
Απαιτούμενης δαπάνης για την τη προμήθεια παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων και
ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου(Δ.Κ/Τ.Κ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ/
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ/
ΜΟΝΑΔΑΣ
€
ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ
1
10
[ΠΕΡΑΜΑ]
Παραδοσιακές στολές
Μικράς Ασίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ

15
5
5

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Ερυθραίας Μικράς
Ασίας

3

[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Παραδοσιακές στολές
Κύθνου Κυκλάδων (με
πόλκα)
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Ζωνάρια Κύθνου
[ΜΗΘΥΜΝΑ]
Καπέλα Κύθνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Λήμνου
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΑ

12

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΧΙΟΥ
[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΓΟΡΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

14

21

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]

Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ

15

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

17

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΡΑΚΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

18

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
Παραδοσιακές στολές
ΛΕΣΒΟΥ-ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

5

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ

Νο 40→ 1
Νο 43→ 1
Νο 44→ 2
Νο 45→ 2
Νο 46→ 1

ΖΕΥΓΟΣ

19

[ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
ΜΠΟΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΕΣ (ΣΤΙΒΑΝΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου.
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

: 58.633,6 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)
Απαιτούμενης δαπάνης για την τη προμήθεια παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων και
ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου(Δ.Κ/Τ.Κ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α
1
2
3

ΟΜΑΔΑ Β: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ

Βιολί
Σαντούρι

1
1

τεμάχιο

Λαούτο

1

τεμάχιο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
€

τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου.
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

: 58.633,6 ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Απαιτούμενης δαπάνης για την τη προμήθεια παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων και
ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των χορευτικών τμημάτων του Δήμου Λέσβου(Δ.Κ/Τ.Κ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μ.Μ
Α/Α
1

Ηχητικό σύστημα
εκδηλώσεων

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
€

τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου.
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα: _______________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________
Προς τον:___________________________________________
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν
για

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ _______
υπέρ
της Εταιρείας
οδός
, αριθμός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών
(1)
,(2)
, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις
τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
δια την προμήθεια
σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν …………………….... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Β.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα: _______________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________
Προς τον:__________________________________________________
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν
για

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των _______
ΕΥΡΩ
υπέρ της Εταιρείας
, οδός
, αριθμός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1)
,(2)
, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή
εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ
της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη
σύμβαση για το έργο _______________________
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της
παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Γ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα: _______________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________
Προς τον:___________________________________________
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν
για

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ _______
υπέρ
της Εταιρείας
οδός
, αριθμός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών
(1)
,(2)
, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών),για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό σύμβασης ……………………………………….., που αφορά 3% της συνολικής
αξίας……………………………..σύμφωνα με την με αριθμό…………………………….Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ:
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Δ.Κ/Τ.Κ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη Μυτιλήνη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα …-….-……. ημέρα …………….. και ώρα ……… μ.μ. οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λέσβου και ο
………………. ……………………. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «……………………………….», Δ/νση
…………………………….., ΤΚ …………, ΑΦΜ ………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., στην οποία ανατέθηκε η
παραδοσιακών στολών, μουσικών οργάνων και ηχητικών συστημάτων για την ενίσχυση των χορευτικών
τμημάτων του Δήμου Λέσβου(Δ.Κ/Τ.Κ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) με την υπ΄αριθ. …../.. απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, καλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια
………………….., όπως αυτά περιγράφονται στις από ………………. Τεχνικές Προδιαγραφές και στην από
……………………. προσφορά του προμηθευτή με τιμή ………………… € (ήτοι ……………. € με ΦΠΑ).
Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής:
…………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2
Τα ανωτέρω (άρθρο 1) είδη, θα παραδοθούν ως εξής:
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου στην προκυμαία
Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτου 3
Τρόπος παράδοσης: Με μεταφορικά έξοδα και μέσα του προμηθευτή (μεταφορά).
Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών.
Άρθρο 3
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. ……………………… εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της τράπεζας ……………….. ύψους ……………….. €, που καλύπτει το δέκα
τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 4
Για τα υπό προμήθεια είδη η τιμή που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει
για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών
και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ειδών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 5
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως
προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό
τους άριστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
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Ο Δήμος Λέσβου 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 του Δήμου κάθε
είδος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλου ειδών και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση του
ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 6
Ο χρόνος εγγύησης για τα μουσικά όργανα και τα ηχητικά συστήματα ορίζεται σε ένα (1) έτος από την
ημερομηνία παράδοσής τους στο Δήμο Λέσβου.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη και τη
σύμβαση.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
Άρθρο 7
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του
αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 35 παρ. 5-6 ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 8
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 9
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλουν τα από ……………….
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Άρθρο 10
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του
δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και
στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Η παρούσα συντάχθηκε σε ...........4.......... αντίγραφα και έλαβε ......3..... ο Δήμος και …....1..... ο προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ................................................

2. ................................................
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