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Ανακοίνωση 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση 
υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου. 
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Λέσβου θα προσφύγει στη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 460/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμ. 29/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

        ΕΥΡΩ 
1. Σφαιρική βάνα 3 ιντσών 30 78 2.340,00 € 
2. Σφαιρική βάνα 2 1/2 ιντσών 65 64 4.160,00 € 
3. Χερούλι σφαιρικής βάνας 3 ιντσών 60 4,5 270,00 € 
4. Σωλήνας νερού σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ22 679 2,7 1.833,30 € 
5. Σωλήνας νερού σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ28 700 3,7 2.590,00 € 
6. Σωλήνας νερού σπιράλ πλαστικός Β.Τ. Φ40 1100 5 5.500,00 € 
7. Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης Φ22 80 5 400,00 € 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :                                           17.093,30 € 
 Φ.Π.Α.  17%     :                                                   2.905,86  € 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :                                           19.999,16 € 
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Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 
15.00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Λέσβου, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη. 
 
Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και 
οικονομική προσφορά, καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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).  

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) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5)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. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο 
υπογραφής του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της 
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διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών αλλά και όλων των τευχών του  
συγκεκριμένου διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και  
ότι τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή. 
 
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής  του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό. 
γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
του  δραστηριότητας. 
ε) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
στ) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που  ζητούνται από την υπηρεσία. 
Ζ) Η επιχείρησή του είναι σε θέση να παρέχει όλα εκείνα τα υλικά που 
περιγράφονται στην κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά. 
  
 
                                                                                        Ο Δήμαρχος Λέσβου 
 
 
 
                                                                                         Σπυρίδων Γαληνός 
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