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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                       Μυτιλήνη  14  / 10    /2015 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.    64127                              
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα  Αποθηκών, Προμηθειών  υλικών 
 Εξοπλισμού Υπηρεσιών 
 Γραφείο Προμηθειών –Διαγωνισμών  
 Προμηθειών   
 Πληροφορίες:   E. Aργυρού   
 Ταχ. Δ/νση:      Ε. Βενιζέλου 13-17 
                          Τ.Κ. 81100 
 Τηλ         :     2251350565 
Φαξ:               2251350510 
Email : promithies@mytilene.gr 

   

   

 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

& ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

  

Ο Δήμαρχος Λέσβου, έχοντας υπόψη: την με αριθμό 747/22-9-2015 &  827/13-10-2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, την με αριθμό 139/6-8-2015 μελέτη με τις  τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευομένων ειδών , της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου  με αριθμό 632/2015, 

καθώς και τις εξής αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και συγκεκριμένα:  

1.  ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας &  Αλληλεγγύης» Δήμου, με αριθμό 29/1-4-2015, 

2.  ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ- Πρότυπος Μονάδα  Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» με αριθμό 23/15 

3. Α'Βάθμια Σχολική Επιτροπή με αριθμό 22/15, 

4. Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή με αριθμό 22/15  

 

διακηρύσσει, ότι εκτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

α) Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

β) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

 γ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

δ) Το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4111/13, το 
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οποίο αφορά και την ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους Προσώπων. 

ε) Του άρθρου 13 (περί διαδικασιών για την κανονικότητα της τιμής) του Ν. 3438/06 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής Στρατηγικής- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

στ) Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

ζ) Του N. 4071/12 (ΦΕΚ 8 5 Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.». 

 η) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014. 

θ) του άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/92 και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

ι) Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

κ) Της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 λ) Τις εν ισχύει διατάξεις του Ν. 4281/14, 

 

σε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 

 Άρθρο 1ο ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αρμόδια υπηρεσία είναι ο Δήμος Λέσβου, Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών , τηλ. 2251350516-

2251350565, φαξ 2251350510, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο promithies@mytilene. gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και απευθείας με τον φορέα για διευκρινίσεις ή παρατηρήσεις που 

αφορούν τα προμηθευόμενα είδη . 
 

Άρθρο 2ο ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το Ν. 

4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλωσίμων 

ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και 
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αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους 

Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο 

παρόν καταργείται». 

Σε εκτέλεση των παραπάνω συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου η  ενιαία μελέτη με αρ. 139/6-8-

2015, που αφορά την προμήθεια των απαραίτητων ειδών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των κάτωθι 

Νομικών Προσώπων (φορέων) για τους χώρους που έχουν στην ευθύνη διαχείρισής τους (Δημοτικές τουαλέτες, 

σχολεία, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί), καθώς και την προμήθεια σάκων για την αποκομιδή απορριμμάτων 

από την έδρα του Δήμου και από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου: 

1. Δήμος  Λέσβου 

2. ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας &  Αλληλεγγύης» Δήμου   

3. ΝΠΔΔ « ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» - Πρότυπος Μονάδα  Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»   

4. Α ' Βάθμια Σχολική Επιτροπή   

5. Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή   

Το συνολικό κόστος της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων έτους 2015 του 

Δήμου Λέσβου και των Νομικών προσώπων του» (CPV 19640000-4, 33760000-6, 39224300-1 39831240-0) σύμφωνα με 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 188.498,84 ευρώ (καθαρή αξία 162.499,00, πλέον 

ευρώ 25.999,84 ΦΠΑ16%) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των 

φορέων έτους 2015 και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους.  

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συνολικά χαμηλότερη προσφορά για κάθε ομάδα ειδών, εφόσον τα είδη αυτά συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου των 

ειδών όλων των φορέων, ή για το σύνολο των ειδών μιας ή περισσότερων ομάδων ειδών. 

Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) και η αξία των ζητούμενων προϊόντων ανά αριθμό CPV έχουν 

συνολικά ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ CPV  ΕΙΔΩΝ ΔΑΠΑΝΗ  ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 16% 

Β’  Β’ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α’ 39830000-9 38.750,00 6.200,00 44.950,00 

Α΄ Α΄ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Β’ 39830000-9 43.527,00 6.964,32 50.491,32 

«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» 
Πρότυπος Μονάδα 

Γ’ 39830000-9 26.558,85 4.249,42 30.808,27 
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Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
«ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  
ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας & 
Αλληλεγγύης  

Δ’ 39830000-9 12.283,90 1.965,42 14.249,32 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  Ε’ 39830000-9 41.379,25 6.620,68 47.999,93 
      
 

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές 

προδιαγραφές , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Καθώς υπάρχει η πιθανότητα απόκλισης του μεγέθους ή βάρους των συσκευασιών και των διαστάσεων των ειδών 

ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία, θα γίνονται δεκτές και προσφορές ειδών που το μέγεθος ή βάρος των 

συσκευασιών τους, καθώς και οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών έως ±10 %. 

Τυχόν έλλειμμα ποσότητας ή βάρους που θα προκύψει, θα παραδοθεί συσκευασμένο στο φορέα, με ευθύνη του 

προμηθευτή, χωρίς επιπλέον χρέωση του φορέα. Ο ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί και για τυχόν υπέρβαση της 

συνολικής ποσότητας της μελέτης λόγω της παράδοσης συσκευασιών μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες. 

Η προμήθεια των ειδών αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή των συμβάσεων, που θα 

καταρτισθούν χωριστά για κάθε φορέα. 

Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option) και πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, 

μπορεί να ζητήσει: 

- αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% . 

- ή/ και παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης της, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση των ποσοτήτων και η παράταση αυτή δεν θα επιφέρει υπέρβαση της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, στην οποία έχει συνυπολογιστεί το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης. 

Εφόσον ο φορέας ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει 

την προμήθεια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς της αρχικής σύμβασης. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του να αυξομειώσει τις 

ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού. 

Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις 

ανάγκες των φορέων. 
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Αρθρο 3ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παράδοση των ποσοτήτων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως αλλιώς αιτηθούν οι υπηρεσίες των φορέων, 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα, στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από το φορέα, με ευθύνη, μέριμνα 

και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι παραδόσεις θα γίνονται 

εντός επτά ημερών από τη λήψη σχετικής παραγγελίας, στους χώρους που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες των φορέων 

και θα ολοκληρωθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα καταρτισθεί χωριστά για κάθε 

φορέα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις παράτασης της σύμβασης και ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. 

Η παραγγελία θα δίδεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Παράδοση σε ώρες πέραν του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα και 

μόνο εφόσον μπορεί η αρμόδια Επιτροπή να παραλάβει. 

Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν 

μεταφορικά μέσα. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του 

φορέα (ανάλογα ) μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, 

μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να 

παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των ειδών δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με 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 παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 

παραδώσει τις ποσότητες των ειδών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του φορέα για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να 

παραδώσει το κάθε είδος, τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης 

είναι ορισμένη και τακτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ή του Δημοτικού 

Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 

παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 
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περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει με δική του υπαιτιότητα την παράδοση, πέραν της προσθεσμίας που ορίζεται 

παραπάνω, επιβάλλονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α κυρώσεις. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται ξεχωριστά από τον κάθε 

φορέα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή πραγματοποιείται 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης 

ξεχωριστής Επιτροπής Παραλαβής για κάθε σχολείο. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιότητα, τότε ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε 

με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που 

υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, 

από το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης 

προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα 

είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά 

πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, 

ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, ύστερα από την οριστική παραλαβή 

των υλικών. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να 
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λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του φορέα, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που 

η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό είδους που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, 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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 

(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται 

1. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής: οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας 

διακήρυξης, 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.)». 

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 Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων 

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή . 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής και Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

2. Η τεχνική προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους και α ν α λ υ τ ι κ ά  γ ι α  κ ά θ ε  ε ί δ ο ς  στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 

την κατασκευάστρια επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά 
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υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται 

με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 

3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 

τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά ο 

συμμετέχων. 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 

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 οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους και α ν α λ υ τ ι κ ά  γ ι α  κ ά θ ε  ε ί δ ο ς ,  στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Για κάθε ομάδα που υποβάλλουν προσφορά, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος ως τιμή προσφοράς το σύνολο της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ που προκύπτει 

από τις τιμές ανά είδος της προσφοράς τους. 

Ο συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά 

του ανά ε ί δ ο ς ,  σε μορφή pdf, βάσει του Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο 

προσάρτημα της παρούσας διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου και να υπογράφεται ψηφιακά από: α) Τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

β) Τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό 

εκπρόσωπο. 

Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στη 
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με αρ. 139/6-8-2015 μελέτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στις τιμές της προσφοράς, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του ΦΠΑ) για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε 

να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που 

καταθέτει εκτός από μία. 

Τιμές: 

Για τα είδη όλων των ομάδων που υποβάλλουν προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στο 

επισυναπτόμενο της προσφοράς τους ηλεκτρονικό αρχείο, προσφορά επί της τιμής α ν ά ε ί δ ο ς , αναλυτικά για όλα 

τα είδη της κάθε ομάδας. 

Προσκόμιση Δείγματος: 

Τα δείγματα για τα είδη που η προσκόμιση τους προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές ,θα προσκομιστούν 

συσκευασμένα έως την προηγούμενη του διαγωνισμού και ώρα 15:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, Ελευθ.  

Βενιζέλου 13-17)  ισόγειο και μετά την πρωτοκόλλησή τους θα παραδοθούν με ευθύνη του προσφέροντα στην 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (Γραφείο Προμηθειών, 2
ος

 όροφος), προκειμένου ακολούθως να ανοιχθούν από 

την αρμόδια Επιτροπή. 

Στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας, θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 
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β) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Σε κάθε δείγμα θα υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα, η 

ομάδα των προσφερομένων ειδών. Το δείγμα θα αντιστοιχεί πλήρως στο προσφερόμενο προϊόν. Ο προσφέρων θα 

συνοδεύει τα δείγματα με αντίγραφο Δελτίου Αποστολής ή άλλη κατάσταση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον 

ίδιο, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τουλάχιστον η περιγραφή, το είδος μονάδος του κάθε είδους και η ποσότητα 

των προσκομιζόμενων δειγμάτων. 

Σε περίπτωση που θεωρηθεί αναγκαίο από την επιτροπή θα προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους δείγματα 

πρόσθετων υπό προμήθεια ειδών για εξέταση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σε χρόνο και 

τόπο που θα καθορισθεί από αυτήν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή της για όσα είδη δεν 

προβλέπεται η υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων στις τεχνικές προδιαγραφές. Η αδυναμία προσκόμισης 

δείγματος από τους συμμετέχοντες είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς τους. Τα δείγματα προσκομίζονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 της ΥΑ11389/1993/Β’185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τα δείγματα επιστρέφονται στους 

συμμετέχοντες στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την κατακύρωση 

του διαγωνισμού με μέριμνα και ευθύνη τούτων και όχι της υπηρεσίας. Τα δείγματα των συμβασιούχων 

προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την 

διαδικασία των ελέγχων, επιστρέφονται με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών, μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων και κατόπιν της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής. 

Άρθρο 5ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α) 1. Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί: 

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β) συνεταιρισμοί 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

εφόσον οι παραπάνω ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός 

που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να εγγραφούν 

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

διαδικασία εγγραφής : 

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

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 Jdentification 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. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση του συστήματος από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς 

(προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής. 

Αυτή χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
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Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic Communications/DigitalSignatures/Supervise dList.html . Οι 

προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους επί ποινής αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα 

οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον 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.)», και όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω . 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός 

από τις περιπτώσεις που η παρούσα διακήρυξη ορίζει διαφορετικά. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

α) Γ ια τους Έλληνες πολίτες: 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. Β του παρόντος 

άρθρου, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

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

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών. 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς (κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) προς τους οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών. 

5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6) 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. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) (5) και (6) 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει πιστοποιητικό για το σύνολο των ως άνω απαιτουμένων, 

θα προσκομιστεί βεβαίωση της αρχής περί μη έκδοσης, καθώς και ένορκη δήλωση του προμηθευτή, όπως αυτή 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic
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περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης. 

7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος 

των εργασιών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Για τους αλλοδαπούς: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. Β του παρόντος 

άρθρου. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

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

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

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3), (5) και (6) της περίπτωσης (α) της 

παραγράφου αυτής. 

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

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

γ) Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.: 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

(2) Επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσουν συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση, στην 

οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας). 

(3) Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν και πρακτικό Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή της 

εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο 

διαγωνισμό άτομο (στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας). 

δ) Για τους συνεταιρισμούς: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. Β του παρόντος 

άρθρου. 

(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις (3), (5) και (6) της περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής. 
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ε) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 

εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει 

ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

3. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η 

επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετεχόντων, 

οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου η των Ο.Τ.Α. 

- Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- Η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. 

- Η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική 

ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

- Ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη 

συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς 

τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή 

και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τη διακήρυξη. 

- Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 
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- Επίσης για σκοπούς ελέγχου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των υπό προμήθεια ειδών για τις οποίες καταθέτει προσφορά, όπως αυτές 

αναφέρονται στις προδιαγραφές της μελέτης. 

Όλες οι αναφερόμενες δηλώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται 

για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, θα πρέπει να υποβάλλεται 

εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 

αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

5. 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 το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

6. Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. εγγυητικής επιστολής, απλού κειμένου, 

πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσημα επικυρωμένες. Η μετάφραση 

υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

7. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 

φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. 
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Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από 

την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. 

Ωστόσο, ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις 

εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, 

ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, υπέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, 

εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, 

για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

8. Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση 

των οποίων στους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημαίνει τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που προβλέπεται 

από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Β) Κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της 

προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερομένων ειδών, που εκδίδεται 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. 2513/97 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 

εκδίδονται από το ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Γενικότερα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές και την κατάπτωσή τους, 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08-08-14 τ'Α) 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό απευθύνεται προς το Δήμο Λέσβου. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη. 
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3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Λέσβου) 

4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη 

της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς του και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούνται να 

καταθέσουν προ ή κατά της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε τοις 

εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προμηθευτές (ή ο προμηθευτής) στους οποίους 

θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν ξεχωριστά υπέρ του κάθε φορέα, με τον οποίο θα υπογραφεί σύμβαση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, επιστρέφεται με την προσκόμιση της προβλεπόμενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται με 

μέριμνα των ιδίων, μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται πίνακας με τα ελάχιστα ποσά των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής που αντιστοιχούν στις ομάδες ειδών και στους φορείς που κατ'επιλογή μπορεί να υποβληθεί προσφορά. 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 16% ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
Β’  Β’ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α’ 38.750,00 775,00 

Α΄ Α΄ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Β’ 43.527,00 870,54 

«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» 
Πρότυπος 
Μονάδα 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
«ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  

Γ’ 26.558,85 531,18 
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας & 
Αλληλεγγύης  

Δ’ 12.283,90 245,68 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  Ε’ 41.379,25 827,59 
ΣΥΝΟΛΑ: 162.499,00 3.249,99 

 

Άρθρο 6ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΤΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΑΝΤΤΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 7ο ΚΡΤΤΗΡΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 8ο ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 

188.498,84 ευρώ (162.499,00 πλέον 25.999,84 ΦΠΑ 16% ) και θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των 

φορέων. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Μετά από την παραλαβή των 

υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και 

την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ.166/2003). 

Με κάθε πληρωμή, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις (εκτός του ΦΠΑ) καθώς και η 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Επισημαίνεται ότι η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται χωριστά ανά κωδικό αριθμό (Κ.Α.) της προμήθειας, κατόπιν 

συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, διαφορετικά τα τιμολόγια δεν θα γίνονται δεκτά. 

Σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής της συμβατικής αξίας, το επιτόκιο υπερημερίας θα υπολογιστεί με βάση το 

επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η 

οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου (επιτόκιο αναφοράς) 

προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 

Άρθρο 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov. gr του συστήματος και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/13. Οι προσφορές θα υποβληθούν στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus. 

gov. gr. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 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 Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

(τηλ. 2251350565/516, φαξ 2251350510). 

Συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Ειδικότερα, σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες- διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 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 από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβάλλονται με άλλο 

τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

υπηρεσίας, σχετικές με τα προαναφερθέντα. 

Τα αιτήματα/ ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία 

που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών: 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

Δευτέρα 19-10-15, 15:00 μμ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30-10-15 και ώρα 14:00:00 μμ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06-11-15 και ώρα 15:00 μμ 

http://www.promitheus/
http://www.promitheus/
http://www.promitheus/
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την Πέμπτη 12-11-15 και ώρα 11:00 πμ, 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 υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε εκείνους των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 

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

αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των 

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

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Αξιολόγηση Προσφορών: 

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης, στο σύνολο των ειδών της ομάδας. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη: η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η προσφερόμ ενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζομένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες , θεωρούνται οι 

προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού: α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόμενους την έγκυρη συμμ ετοχή 

του σύμφωνα μ ε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 

• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 4
ο
. 

• το δικαίωμα συμμ ετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα μ ε το άρθρο 5
ο
 . 

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 4
ο
 και 5

ο
 της Παρούσας. 

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα 

μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών 
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που κατέθεσαν. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί ,τις ζητούμενες διευκρινήσεις . 

β) στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή, αφού μονογράψει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές των 

συμμετεχόντων, συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, στο οποίο 

καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται 

εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα 

κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμ ενοι από το διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού έκαστου των αποκλειομ 

ένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, με συνημμένα τα Πρακτικά ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού, με τα οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά 

στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10
ο
 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η αρμόδια επιτροπή προχωρά 

στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών 

προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

από το προηγούμενο στάδιο . 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων 

β) στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή, αφού μονογράψει τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς, συντάσσει πρακτικό 

αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές 

Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την 

αρμόδια επιτροπή, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, με συνημμένο το Πρακτικό 

Αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, μ ε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους 

διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
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από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον μειοδότη/ μειοδότες. Η 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι 

οικονομικές προσφορές και στο μειοδότη/ μειοδότες. 

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 10ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 

αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β’185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), περ. β 

παρ. 2 άρθρου 6 Ν. 4155/13, συμπληρώνοντας την ειδκή φόρμα του συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω 

έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας 3 

(τριών) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση υποβολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία 

αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία 

άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης 

μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει προσκομισθεί 

από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης, λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό 

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προσφορών. 

Για το καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και 

της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
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Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β’185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από 

προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 

και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 

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

σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία τελικά και αποφασίζει. 

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 

μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερμένους λόγους, προ της υπογραφής της 

σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 11ο ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα ο 

διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών, αφού ειδοποιηθούν 

ιδιαίτερα οι αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού, που γίνεται ενώπιον 

του παραπάνω οργάνου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, 

αζημίως δι' αυτόν. 
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Άρθρο 12ο ΣΥΜΒΑΣΗ 

Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση, από τον κάθε φορέα για τις ποσότητες που αυτός έχει αιτηθεί. 

Υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φορέα, προμηθευτή). 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η παρούσα διακήρυξη, 

2. Η μελέτη αρ. 139/6-8-2015 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

3. Η προσφορά του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η κάθε σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 

Άρθρο 13ο ΛΟΙΠΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την παρ.3 του άρθρου 4 Ν. 3548/07, οι δαπάνες δημοσίευσης της 

διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση 

τον/τους προμηθευτή/τές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι με τη διαδικασία. 

Σε περίπτωση εισαγωγής εκ της αλλοδαπής ο/οι ανάδοχος/οι θα ενεργήσουν έγκαιρα στις αρμόδιες αρχές για την 

απαλλαγή τους από τους δασμούς και λοιπούς φόρους. Ο εκτελωνισμός καθώς και κάθε λογής διαδικασία μέχρι της 

παραδόσεως του είδους θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του/των προμηθευτή/ων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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