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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σχολικών ειδών (Ομάδα Α’) για τους δικαιούχους του 

υποέργου 4 των Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο οποίο ο Δήμος Λέσβου είναι Επικεφαλής 

Εταίρος / Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Λέσβου της Πράξης 

««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016- Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»»,  προϋπολογισμού  εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(73.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.  
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ.Κωδ.: 81132 

Τηλ.:22513 50565 

Telefax: 22513 50510 

E-mail:promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr 

Κωδικός NUTS: El 411 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr. 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το 

γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 18930000-7 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL411 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια σχολικών 
ειδών (Ομάδα Α΄), η οποία αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της ομάδας. 

Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της ομάδας ειδών, ανέρχεται στο ποσό των 

εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α (17%).  

ΟΜΑΔΑ Α’ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σχολική Τσάντα 
CPV: 18930000-7 Τεμάχιο 500 

Τετράδιο 50 Φύλλων 
CPV: 22830000-7 Τεμάχιο 10.000 

Ξυλομπογιές 
CPV: 30192123-9 

Συσκευασία (Σετ 
12 τεμαχίων) 

2.000 

Μαρκαδόροι 
CPV: 30192124-6 

Συσκευασία (Σετ 
12 τεμαχίων) 2.000 

Μπλοκ Ζωγραφικής 
CPV: 22816000-3 Τεμάχιο 2.000 
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Στυλό 
CPV: 30192122-2 Τεμάχιο 5.000 

Αριθμομηχανή 
CPV: 30141100-0 Τεμάχιο 1.000 

Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Σημειώσεων (τύπου 
post it) 

CPV: 30199740-9 
Τεμάχιο 2.000 

Γόμα 
CPV: 30192100-2 

Τεμάχιο 2.000 

Διαφάνειες - ζελατίνες με τρύπες 
CPV: 24911000-3 

Συσκευασία (Σετ 
10 τεμαχίων) 

4.000 

Κλασέρ 
CPV: 22851000-0 Τεμάχιο 2.000 

Κόλλα 
CPV: 24910000-6 

Τεμάχιο 2.000 

Μαρκαδόροι Επισήμανσης 
CPV: 30192125-3 Τεμάχιο 2.000 

Μολύβι 
CPV: 30192130-1 Τεμάχιο 4.000 

Ξύστρα 
CPV: 30192133-2 Τεμάχιο 1.000 

Τετράδιο Σπιράλ 
CPV: 22816100-4 Τεμάχιο 3.000 

Κασετίνα 
CPV: 30192134-9 Τεμάχιο 500 

Διορθωτική ταινία (roller) 
CPV: 30192160-0 Τεμάχιο 1.000 

Χάρακας 
CPV: 39292500-0 Τεμάχιο 1.000 

Κολλητική ταινία (cellotape) 
CPV: 44424200-0 Τεμάχιο 2.000 

Ντοσιέ 
CPV: 22852000-7 Τεμάχιο 4.000 

  

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σύμφωνα με το Παράρτημα VII της διακήρυξης. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της 
αναλυτικής διακήρυξης. 
 

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
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10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η/05/2018 και 

ώρα 15.00. 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0006 του προϋπολογισμού 

του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 

διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2016ΣΕ09380033). 

16. Προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 

του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή 

των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)   

 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων 
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συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 

του Ν.4412/2016) 

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

(άρθρο 361 του Ν.4412/2016) 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις 

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το 

ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε 

ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν 

προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) 

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364) 
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Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του 

ΠΔ 39/2017. 

 

 

              Ο Δήμαρχος 

 

Σπυρίδων Γαληνός 
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