
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού 
Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / 

ΕΠΠΕΡΑΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 232.000 € με Φ.Π.Α. 

 Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

                                                                                                  Μυτιλήνη 10/05/2016 

                                                                                            Αριθ. Πρωτ. 23128 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λέσβου 

έχοντας υπόψη : 

1. Την με αρ πρωτ οικ. 6527/13-5-2015 που αφορά την 1
η
 Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Αποχέτευση 

Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου με κωδικό MIS 348175 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και ειδικότερα του Υποέργου 4 «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής». 

2. Την με αριθμό οικ. 4838/25-4-2016 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 

3. Την υπ΄ αριθμ 237/13-4-2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

της παρούσας προμήθειας. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 304/4-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παρούσα προμήθεια. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» -

προϋπολογισμού Διακοσίων Τριάντα Δύο Χιλιάδων ΕΥΡΩ (232.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η 

διάρκεια της σύμβασης (του συνολικού αντικειμένου) ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) μήνες.  

1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

� Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007 

και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: 

• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΤΔΔΣ) 

• σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

• σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Λέσβου 

• σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Λέσβου 

� Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.mytilene.gr και στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

� Η διακήρυξη θα σταλεί στα Επιμελητήρια της χώρας και τον ΕΟΜΜΕΧ ή στον καθολικό διάδοχό του, για 

ενημέρωση. 

� Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης του αρχικού και των τυχών επαναληπτικών διαγωνισμών στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν 

τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος (ΝΣΚ 204/2010). 
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Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 20 ημέρες από την ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο. 

3 ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

16/05/2016 16/05/2016 02/06/2016 

 

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, το ποσό της οποίας ανέρχεται στις τέσσερις  χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €). 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη (άρθρο 20 του Τεύχους 1). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ 1. 

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

την προσφορά. 

5 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού είναι το υποέργο 4 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού 

Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής» της ενταγμένης Πράξης: «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής, Δήμου 

Λέσβου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και 

έχει λάβει κωδικό MIS 348175. 

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωδ. ΣΑ Ε0758 και ο 

Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ07580090. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει την με Κ.Α. 30.1322.0019 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. Η συνολική δαπάνη της 

πράξης θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ. 

6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Η διάθεση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, διακήρυξη) γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο 

των τευχών δημοπράτησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω του ιστότοπου www.mytilene.gr. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
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δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 

2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως και εμπροθέσμως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού, αυτές 

παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου: www.mytilene.gr, καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 

8 ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα 

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

Α. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Γ. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Δ. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ε. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΣΤ. Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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