
 

 
   

ΠΑΑ 2007-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
LEADER  

ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία ««Προμήθεια μουσικών οργάνων   για 

την Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος» στο πλαίσιο του τοπικού 

προγράμματος προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» - (Π.Α.Α.)» της ομάδας τοπικής δράσης: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ ΑΕ.», με  κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 949164 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   29.502,00 € και θα καλυφθεί με χρηματοδότηση 

από το Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της 

υπαίθρου, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής Ανάπτυξης» 

κατά 75% και το υπόλοιπο 25% από ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου. 

 

 

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. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων 

Αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις» 

4. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» 

5. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

6. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 

Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες Διατάξεις» 

7. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 

8. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

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

Οικονομίας, Αντ. Και Ναυτιλίας που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού». 

10. Το ΦΕΚ 3060/Β/2.12.2013 (2Η τροποποίηση της με αρ.401/2010 κοινής υπουργικής 

απόφασης – αρθρο 8 παρ.4, παρ. 5. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

   

Μυτιλήνη 27/10/2015 

 

Αριθμ. Πρωτ.:66672 
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11. Την αριθμ. 340/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 90/2014 σχετικής μελέτης 

 

12. Ν.4281/8.8.2014, άρθρο 157 

13. Τις τροποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω 

14. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, και συμπλήρωση 

τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την 

προμήθεια των κατωτέρω υλικών :    

 

Α/

Α 
Περιγραφή 

     Χαρακτηριστικά 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Συνολικό 

Κόστος 

1 

Piccolo Flute  

 Τα κλειδιά του είναι κλειστά 

και είναι επάργυρα. 

Μηχανισμό E. Σώμα 

Grenadilla. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη και 

σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού 

2 

 

 

1.504,00 

3.008,00 

2 

Flute  

Τα κλειδιά του είναι κλειστά 

και είναι επάργυρα ενώ το 

σύστημα τους Offset G. 

Μηχανισμό E. Η κεφαλή, το 

σώμα καθώς και το 

Footjoint ( C ) είναι όλα 

επάργυρα. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη και 

σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού  

3 

 

 

 

848,00 

2544,00 

3 

Clarinet  

Κλειδί Bb 

 Σύστημα Boehm  

Κλειδί Bb  

Σύστημα Boehm 

 Σώμα Grenadilla  

Κλειδιά 17  

Δαχτυλίδια 6  

Σώμα Grenadilla  

Βαρελάκι 65mm  

Στήριγμα 

Αντίχειρα Σταθερό  

Επιστόμιο Περιλαμβάνεται 

 Θήκη Περιλαμβάνεται 

 Καθαριστικά Περιλαμβάνετ

αι  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.104,00 

3.312,00 
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Κλειδιά 17 Δαχτυλίδια 6 Βαρ

ελάκι 65mm. Στήριγμα 

Αντίχειρα Σταθερό Επιστόμι

ο CL4C. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη και 

σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού 

4 

Clarinet Amati 

Χόρδισμα Bb  

Μαθητικό μοντέλο 

17 κλειδιά,  

Σωλήνας 14.6mm (.575') 

Ξύλινης κατασκευής σώμα 

Πλαστική καμπάνα 

Κλειδιά με ασημένια 

επίστρωση. 

3 

 

747,00 

2241,00 

5 

Clarinet  

Κλαρινέτο Bb (Boehm) με  

17 κλειδιά, 6 δαχτυλίδια και  

ρυθμιζόμενο στήριγμα 

αντίχειρα. Το σώμα του Ε-

12F είναι κατασκευασμένο 

από  African Blackwood 

ενώ  τα κλειδιά έχουν silver 

plated φινίρισμα.  

2 

 

 

 

1.177,00 
2354,00 

6 

Alto Sax  

Βοηθητικό Κλειδί Υψηλό F#, 

Μπροστινό F Διακόσμηση 

Καμπάνας Όχι Στήριγμα 

Αντίχειρα Ρυθμιζόμενο 

Διακόσμηση Κλειδιών 

Πολυεστέρα Φινίρισμα Gold 

lacquer .Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη, 

επιστόμιο και σύνεργα 

συντήρησης / καθαρισμού  

3 

 

 

 

1.125,00 

3375,00 

7 

Tenor Sax 

Βοηθητικό Κλειδί High F# , 

Front F Διακόσμηση 

Καμπάνας - Στήριγμα 

Αντίχειρα Ρυθμιζόμενο 

Διακόσμηση Κλειδιών 

Polyester Φινίρισμα Gold 

lacquer Επιστόμιο TS-4C. 

Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη και 

σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού . 

1 

 

 

 

 

1.568,00 

1568,00 

8 

Tenor Sax 

Βοηθητικό Κλειδί Υψηλό F#, 

Υψηλό G, Μπροστινό F 

Στήριγμα Αντίχειρα 

Ρυθμιζόμενο Φινίρισμα Gold 

lacquer. Στη συσκευασία 

1 

 

 

1.342,00 1342,00 
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περιλαμβάνεται θήκη, 

επιστόμιο και σύνεργα 

συντήρησης / καθαρισμού 

9 

Trumpet  

Κλειδί Bb Διάμετρος 

Καμπάνας 123 mm 

Διάμετρος Σωλήνα 11.65 

mm Υλικό Κατασκευής 

Καμπάνας Gold Brass 

Κλειδιά / Βαλβίδες Monel 

Φινίρισμα Gold lacquer Θέση 

Αντίχειρα (1ο δαχτυλίδι) Ναι 

Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη, 

επιστόμιο και σύνεργα 

συντήρησης / καθαρισμού 

2 

 

 

 

 

    704,00 

1408,00 

10 

Trombone  

ellow-brass καμπάνα 

204.4mm (8')  

Σώμα 12.7mm (0.500') 

Φινίρισμα χρυσής λάκας 

Επιστόμιο 48 

 

2 

 

 

850,00 
1700,00 

11 

Euphonium 

Σώμα : Kαθαρή λάκα 

Βαλβίδες : Tρείς 

Μέγεθος καμπάνας : 280 

χιλ. 

Σωλήνας : 14.5 χιλ. 

Σώμα : Yellow Brass 

Κλειδί : Bb 

Επιστόμιο 48M 

 

1 

 

 

 

2.024,00 

2024,00 

12 

Tuba  

Top action βαλβίδες: 3 

πιστόνια 

Καμπάνα 366mm (14-3/8') 

Σώμα 16.8 (0.661') 

Φινίρισμα καθαρή λάκα 

Επιστόμιο 67 

- 

1 

 

 

3.660,00 

3660,00 

13 
Φλογέρες  Σοπράνο 

Πλαστική φλογέρα, σοπράνο 

μπαρόκ 
8 

16,00 
128,00 

14 

Φλογέρες  Αλτο 

Σπαστή σε τρία (3) τεμάχια, 

τονικότητα Φα, συνοδεύεται 

από θήκη μεταφοράς με 

ράβδο καθαρισμού, κρέμα 

καθαρισμού και έντυπο που 

δείχνει τη δαχτυλοθεσία  

3 

 

       26,00 

78,00 

15 

Φλογέρες Τενόρο 

Σύστημα κλειδιών : Baroque 

Κλειδί : C 

Μαλακή θήκη, Πίνακας με 

δαχτυλοθεσία, Βέργα 

2 

 

 

 

105,00 

210,00 
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καθαρισμού, Κρέμα 

συντήρησης 

κατασκευασμένες από 

σφένδαμο ή ABS. 

16 

Φλογέρες Μπάσο 

Σπαστή σε τέσσερα (4) 

τεμάχια με θήκη και 

λουρί,καθαριστικό και κρέμα 

συντήρησης  

2 

 

275,00 
550,00 

   Σύνολο:  29.502,00 

€ 

 

 

Η παραπάνω προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα 

χιλιάδων και πεντακοσίων δύο ευρώ (29.502,00 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 16%.  

 

                                                             

 

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 6η  Νοεμβρίου  και ώρα 10.30’ π.μ. (λήξη παράδοσης 

προσφορών) 

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 είκοσι πέντε χιλιάδων  

τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (25.432,76 €) πλέον του Φ.Π.Α. 

16%,  ήτοι συνολικά ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων δύο ευρώ (29.502,00 €) 

Η προμήθεια  θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 

(ΠΑΑ) 2007-2013 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της υπαίθρου, σε οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής Ανάπτυξης» κατά 75% και το υπόλοιπο 25% από 

ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου. 

 

Άρθρο 3ο 
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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 06/11/2015. 

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

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

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας 

6) 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 06/11/2015. 

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) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

5)6) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 

 

Γ)  Τα νομικά πρόσωπα 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 

του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

 

Δ)  Οι συνεταιρισμοί 
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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. 

 

Άλλα δικαιολογητικά 

 

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

οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, 

λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:  

α)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

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

τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  

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

δραστηριότητας.  

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

όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

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

ζητούνται από την υπηρεσία.  

στ)  Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

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

της και το κύρος της.  

η)   Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

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

ι)    Η παραγωγική δυνατότητα.  

ια)  Η ποιότητα των προϊόντων.  

 

2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα εξής 

δικαιολογητικά: 
 

 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας 

παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία 

θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 

παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα 

παραστατικά έγγραφα πώλησης.  
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 Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία, 

περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.  

 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες 

υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των 

προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.  

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον 

ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 

 

 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 

 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται το δικαίωμα αυτό.  

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Λέσβου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της 

παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.  

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.  

 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης (χωρίς  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 
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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  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. 
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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. 

 

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. 

Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1)   α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

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

3)   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

4)   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5)   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. 

 
 

Στον σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

ένα (1) πρωτότυπο  

ένα (1) φωτοαντίγραφο  
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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. 

 

 

 

Στον σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς 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. 

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.  

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 

 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

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

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  
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3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   
  

 

Άρθρο 10ο 

Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

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

απαράδεκτες.   

 

 

Άρθρο 11ο 

 

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 οποιουσδήποτε 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 12ο 

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη ή την πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 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 
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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. 

 

      Άρθρο 13ο 

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 14ο 

Έγκριση διαγωνισμού 

 

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

προτείνει : 

Α) Την κατακύρωση της προμήθειας των Ειδών που προσφέρει κάθε διαγωνιζόμενος. 
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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 15ο 

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 16ο 

Έκπτωση αναδόχου 

 Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17ο 

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. 
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Β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών. 

 

 

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς 

Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα 

εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. 

Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που 

επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων 

μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια 

προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής. 

 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς 

Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται 

τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη 

μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: 

Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. 

Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγόμενου 

είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην 

εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. 

 

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά 

για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά 

για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

 

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

 

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

 

Άρθρο 18ο 

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή 
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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. 

 

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. 

 

Άρθρο 20ο 

 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά.To 25% της σύμβασης (ιδία συμμετοχή) πληρώνεται από το Φορέα 

υλοποίησης της πράξης – Δήμος Λέσβου - και το υπόλοιπο 75% (δημόσια δαπάνη ) από 

την ΟΤΔ ΕΤΑΛ Α.Ε.(σχετ. 10). 

 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

                                                      

 

 

 

 

 

                                       

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

            Σπυρίδων Γαληνός 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ  

Ημερομηνία έκδοσης 

 

Προς Δήμο: 

Νομού: 

Ταχ. Διεύθυνση: 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ ………………….. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 

……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη 

συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………,για την προμήθεια 

………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της 

και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου 

ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 
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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. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

Υπογραφή 

 


