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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλειας (πινακίδες 

ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, κλπ., παραβολικοί καθρέπτες, μπάρες ασφαλείας, κολωνάκια, 

αλυσίδες, κλπ., κυλινδρικοί οριοδείκτες) 

                    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

O Δήμαρχος Λέσβου 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

2. το Ν 4281/14 ¨ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις¨, άρθρα 157 και 201 περί εγγυήσεων 

(ΦΕΚ Α/160/2014). 

3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Η αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των 

ποσών δημοσίων συμβάσεων 

5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α'/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

8. Τον Ν. 4392/2016 (ΦΕΚ 100/Α/31-05-2016), περί αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ 

του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α).  

9. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό 
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και άλλες διατάξεις». 

10. Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 περί σύνταξης μελετών προμηθειών. 

11. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 περί πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης. 

12. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007): «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

13. Τον Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

14. Τον Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 

15. Την Υ.Α Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010): Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 

16) του Ν. 2286/95. 

16. Την Υ.Α. Αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010): Εξαίρεση Προμηθειών από την 

ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 

17. Την αριθμ. 57/2016 σχετική μελέτη  

18. Την αριθμ. 356/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών, καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης 

19. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλειας (πινακίδες 

ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, κλπ., παραβολικοί καθρέπτες, μπάρες ασφαλείας, 

κολωνάκια, αλυσίδες, κλπ., κυλινδρικοί οριοδείκτες), όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

υπ’ αριθμό 57/2016 μελέτη . 

20. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 (που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

91340/22-12-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), στους Κ.Α.: 

30.7135.0002, 30.7135.0004, 30.7135.0005 και 30.7135.0008, προβλέπονται αντίστοιχες 

πιστώσεις ύψους: 15.000,00 ευρώ και συνολικού ποσού: 60.000,00 ευρώ και τις αριθμ. 

666/2016, 667/2016, 668/2016 και 669/2016.  

21. Την ΠΟΛ: 1061/24-05-2016 του Υπουργείου Οικονομικών: «Κοινοποίηση διατάξεων του 

νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ 

σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών. 

22. Τον Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’). 

23. Όλοι οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την Ελληνική 

Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 

24.  Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων 

εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια υλικών σήμανσης και 

ασφάλειας (πινακίδες ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, κλπ., παραβολικοί καθρέπτες, μπάρες 

ασφαλείας, κολωνάκια, αλυσίδες, κλπ., κυλινδρικοί οριοδείκτες), -όπως αναλυτικά αναφέρονται 
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στην αριθμ. 57 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης- για το έτος 

2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί ΕΚΠΟΤΑ, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 51.161,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 17%, 59.858,37 ευρώ.  

 

Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά: 

 

 Ομάδα Α: Υλικά οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές πινακίδες, πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου, πινακίδες πληροφοριακές, πινακίδες πρόσθετες) 

 Ομάδα Β: Άθραυστοι επαναφερόμενοι οριοδείκτες 

 Ομάδα Γ: Καθρέπτες και στύλοι στήριξης 

 Ομάδα Δ: Άθραυστοι μεταλλικοί οριοδείκτες, μεταλλικά κιγκλιδώματα, πλαστικά 

στηθαία 

 

Οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές κατ’ είδος είναι ενδεικτικές και δύναται η αυξομείωση αυτών 

αρκεί το τελικό ποσό ανά ομάδα να μην υπερβαίνει αυτό του προϋπολογισμού. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : Είδος- ποσότητα- προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών. 

Το είδος των υπό προμήθεια υλικών, αναφέρεται αναλυτικά στην αριθμ. 57/2016  μελέτη που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. Τα προσφερόμενα υλικά οδικής 
ασφάλειας, σήμανσης και μεταλλικών ιστών στήριξης, θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών και τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης, η οποία και θεωρείται αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών – αρμόδιο όργανο. 
 
Αρμόδια επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», είναι το όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) που έχει 
ορισθεί με την αρ. απόφαση 59/2016της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η κατάθεση και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει δημόσια στην έδρα του 
Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, T.K. 81100, Μυτιλήνη, 1

ος
 όροφος), Τηλ. 22513 50565, fax: 

22513 50510..  
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ορίζεται η 17
η
 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή. 

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:30 πμ και ώρα λήξης η 11:00 πμ. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, δημόσια στο Δημαρχείο Μυτιλήνης, στην 
ανωτέρω διεύθυνση, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και η οποία θα σταλεί μέσω FAX στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : Πληροφορίες – παραλαβή συμβατικών τευχών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, απόφαση, 
διακήρυξη κ.λ.π) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. από το Γραφείο 



3 

 

Προμηθειών του Δήμου Λέσβου (2°
ς 

όροφος) μέχρι και μια  εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία 
του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ερωτήματα και τυχόν διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό θα απαντηθούν εφόσον υποβληθούν 
μέχρι και μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Αρμόδια υπάλληλος η κ
α
 Πελαγία Αράμβογλου, τηλ. 22513 50565. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : Γλώσσα. 

 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ'αυτόν 

συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα. 

ΑΡΘΡΟ 5 : Προέλευση των προσφερομένων υλικών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια υλικά, εγχώριας 
ή αλλοδαπής παραγωγής και προέλευσης. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
18 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
 

ΑΡΘΡΟ 6 :  Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

ΑΡΘΡΟ 7 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια υλικών, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή 

στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και 

ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο 

αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 

συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν μαζί με την 

οικονομική προσφορά τους  να προσκομίσουν και τα εξής: 

Α.   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

1) Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης εκτός 

του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014).  
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Όταν η προσφορά αφορά μέρος (ΟΜΑΔΑ) των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 

περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των 

προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται 

για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

2) Τεχνική προσφορά σύμφωνη με όσα περιγράφονται στην αριθμ. 57 μελέτη. 

3) 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. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

 Φυσικά πρόσωπα 

 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριστές Ε.Π.Ε 

 Δ/νων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος για Α.Ε. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι: 

 Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5) 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, 
(κύριας και επικουρικής), και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 
νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι  ασφαλιστικοί φορείς 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'αυτό 
και το ειδικό επάγγελμα 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 τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής του 
διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών 
αλλά και όλων των τευχών του  συγκεκριμένου διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία 
επιφύλαξη και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  
του διαγωνιζομένου ότι τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή. 
 
8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  του 
διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) Η επιχείρηση του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό. 

γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του  

δραστηριότητας. 



5 

 

ε) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεων της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

στ) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που  ζητούνται 

από την υπηρεσία. 

 

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής  του 

διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει: 

 ότι η επιχείρησή του είναι σε θέση να παρέχει όλα εκείνα τα υλικά που περιγράφονται στην κάθε 

ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά. 

 

Β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή 

νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της 

εταιρίας. 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων εκτός  των δικαιολογητικών 3) έως και 6), 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί 

«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Τα υπόλοιπα ως έχουν. 

 

Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις  τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή  απόσπασμα του καταστατικού 

του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του  (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα 

από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη  του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

Σας επισημαίνουμε ότι όλα  τα παραπάνω δικαιολογητικά ,εάν δεν υποβληθούν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θα καθιστούν τη συνολική συμμετοχή ως 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ο συγκεκριμένος προμηθευτής θα απορρίπτεται. 
Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ.ΔΙΑΔΠ/14096 των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 871/Β/9-7-2001), οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι 

στοιχεία: 

α) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Δήμος Λέσβου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Προμηθειών). 

β) Τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητα του υπογράφοντος (αν συμμετέχει Νομικό πρόσωπο, ο 

υπογράφων πρέπει να φέρει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου ή του νομίμως  

εξουσιοδοτουμένου και να προκύπτει τούτο από το σώμα της Υπεύθυνης Δήλωσης), εφόσον δε οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά, έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην υπηρεσία και 

δεν έχει λήξει η ισχύς τους μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εκτός από την 

εγγύηση συμμετοχής, (της παραγράφου 1) και τις υπεύθυνες δηλώσεις (των παραγράφων 7,8,9), θα 



6 

 

γίνεται δε ρητή μνεία με κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το 

γνήσιο υπογραφής (επί ποινής αποκλεισμού)στην προσφορά σχετική με τον αριθμό της διακήρυξης 

του διαγωνισμού στον οποίο κατατέθηκαν. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού οποιοδήποτε 
πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών. 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

2) Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα αποστέλλονται στο Δήμο Λέσβου με 

οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης. Επίσης μπορεί η κατάθεση να γίνεται από τους ίδιους τους 

προμηθευτές ή τους νόμιμους εκπροσώπους των στην Επιτροπή του Διαγωνισμού έως την ανωτέρω 

προθεσμία. 

3) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

4) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται ανωτέρω, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

Α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

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

Γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης και ο τίτλος της προμήθειας. 

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: 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 ή από το ΕΤΑΑ - 

ΤΣΜΕΔΕ. 

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. 
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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 157 του Ν 4281/2014. 

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. 

- 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’ όψη. 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 

5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης, 

πλέον ενός μηνός.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Προσφορές 

 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

1. Στον Κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα Οικονομικά 

στοιχεία της Προσφοράς τοποθετούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που από τη Διακήρυξη απαιτούνται τεχνικά στοιχεία, αυτά 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη« ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Όταν τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου 
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όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ »και τις λοιπές ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

2. 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, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ όταν υπάρχουν σ'αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

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 που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου 

να αξιολογηθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις 

δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο 

της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί 
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 

2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από 
τη λήξη της, κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί 
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : Αντιπροσφορές 

 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων προσφορών 
απορρίπτονται αυτές ως απαράδεκτες. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 14 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : Διεξαγωγή του Διαγωνισμού- Ενστάσεις 

 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την περίληψη 
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της διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και 

μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς κατά φύλλο. O φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορισθεί από την υπηρεσία και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν και ελέγχει την 

πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με όλα τα παραπάνω το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.   

Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, φυλάσσεται με 

ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

σύμφωνα με τα παραπάνω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται.  

 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ'αυτόν , ένσταση 

γίνεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 

στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ήμερα από 

την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό και το κοινοποιεί στους 

ενδιαφερόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 19,20,21 και 22 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., 

περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 

της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Αξιολόγηση προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων 
 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στο συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 20 - 21 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
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ΑΡΘΡΟ 15 : Δασμοί 

 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών 
κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών 

 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της σύμβασης και τα άρθρα 28-29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εάν, κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να απορρίψει τα προς παραλαβή είδη από τον ανάδοχο. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί με τις προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο 

Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 

και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας 

και σε εφαρμογή της σύμβασης, ισχύουν οι ρητές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 : Χρόνος – τόπος παράδοσης των υλικών. 

 

Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου 

Λέσβου  ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των υλικών αυτών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε 

παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 12, «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της 

αριθμ. 57/2016 μελέτης της υπηρεσίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : Χρηματοδότηση- τρόπος πληρωμής 

 

Η εκτιμούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 59.858,37 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.  

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 30-7135.0002 (Προμήθεια 

παραβολικών καθρεπτών),  Κ.Α. 30-7135.0004 (Προμήθεια μπαρών ασφαλείας-κολονακίων-

αλυσίδων, κλπ), Κ.Α. 30.7135.0005 (Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, κλπ.) 

και Κ.Α. 30.7135.0008 (Προμήθεια κυλινδρικών οριοδεικτών) του προϋπολογισμού του Δήμου για 

το έτος 2016. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των υλικών και μετά την 

κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση του Χρηματικού 

Εντάλματος Πληρωμής. 

Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση 
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ΑΡΘΡΟ 19 : Δημοσίευση - κρατήσεις. 

 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού 

που υπάρχει στην Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Ειδικότερα θα 

δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική μερίδα, στον  ιστότοπο του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου. Τα 

έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

                                             

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

 

Σπυρίδων Γαληνός 

 

 


