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«Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. 
Γέρας και Κάτω Τρίτους» 

 

 
Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 28 του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 9.30π.μ – 10.00π.μ. (ώρα λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα 
διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την τιμή ή το κόστος σύμφωνα με το 
εδάφιο α) της παρ. 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπό ανάθεση μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 66,758.59€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ή να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. 
Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81132, από τις 15-9-2017. 
 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες) πτυχία τάξεων Β ή Γ και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 
    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςi. 

 
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών.  

 
 
 



Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και δελτίο φορολογικής και ασφαλιστικής 
Ενημερότητας. 
 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου σε βάρος του ΚΑ 30.7412.0010 έτους 
2017. 
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λέσβου, Τμήμα 
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Μελετών, Έργων, Εργασιών, Υπηρεσιών - αρμόδιες υπάλληλοι 
Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία και Αναστασίου Αιμιλία (τηλ.: 2251350560, 2251350557, 
Φαξ: 2251350585 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 

 Μυτιλήνη, 14 Σεπτέμβριου 2017 
     

Ο Δημαρχών Αντιδήμαρχος 

 

 

                Καρασάββας Νικόλαος 
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