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ΜΕΤΡΟ  41 :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης  95 
% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/2010ΣΕ08280000) . Συνολική δημόσια δαπάνη 75%, ιδία 
συμμετοχή 25 %. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ/ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη 
παράδοσης  των προσφορών) στο Δημαρχείο, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, 1ος  όροφος,  θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός 
με σφραγισμένες  προσφορές, και συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά για την προμήθεια των υλικών που περιγράφονται αναλυτικά στην διακύρηξη. Μετά το πέρας αυτής της 
ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 
2% της δαπάνης (χωρίς  ΦΠΑ), για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται προσφορά.  Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 
τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η 
εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία 
έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία 
του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της εγγύησης (μέρος 
ή σύνολο). Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, 
το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την 
προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Οι εγγυήσεις 
εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει αναλόγως του είδους, στους τρεις χώρους που προβλέπονται στο τίτλο της προμήθειας, 
στη Λέσβο εντός το πολύ τριών (3) μηνών. Οι ποσότητες δε δύναται να τροποποιηθούν. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 3 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι  949164 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων   για την 
Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος».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 

ΑΔΑ: 7ΞΖΩΩΛΦ-78Ω



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. Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον : «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.). 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. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται 
ταχυδρομικά στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδ. 81100) μέχρι την 5η 
Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του 
Δήμου Λέσβου Ελ.Βενιζέλου 13-17, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513 50565, 
αρμόδια υπάλληλος κα Πελαγία Αράμβογλου.  
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