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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµος Λέσβου - Νοµού Λέσβου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισµό για τη προµήθεια  παραδοσιακών στολών, 
µουσικών οργάνων και ηχητικών συστηµάτων για την ενίσχυση των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου 
Λέσβου(∆.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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
1 Οµάδα Α: Παραδοσιακές φορεσιές 33.905,00 
2 Οµάδα Β: Μουσικά Όργανα   2.586,21 
3 Οµάδα Γ: Ηχητικό Σύστηµα 14.055,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.546,21 
 Φ.Π.Α. 16%   8.087,39 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 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 η 28η /8/2015 
και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.µ., στα γραφεία του ∆ήµου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι ποσότητες δε δύναται να τροποποιηθούν. 
Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι 3 µήνες. ∆εν 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 ∆ιατήρησης  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 ∆ηµοσίας ∆απάνης  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.                                                                        
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