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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΣΗΝ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΠΦΟΤ 
 

Ο Πρόεδρος 
 

        Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ 
τθσ Εργαςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων ςτθν Πλατεία 
απφοφσ, προχπολογιςμοφ 19.000,00  ευρϊ με το Φ.Π.Α 17%. 
 
1. Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ: 

ΚΤΡΙΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Σουριςμοφ 

Ανακζτουςα αρχι Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Σουριςμοφ 

Προϊςταμζνθ Αρχι Διοικθτικό υμβοφλιο 

Οδόσ Πεςματηόγλου 1 Μυτιλινθ 

Σαχ. Κωδ.  81132, Μυτιλινθ 

Σθλ. & fax 22510 24244 

E-mail aodm@mytilene.gr 

Κωδικόσ NUTS GR 411 

Ιςτοςελίδα www.mytilene.gr 

 
2. Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το γραφείο 
του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν 
αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 
 
3. Κωδικόσ CPV: 71356300-1. 
 
4. Περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: Εργαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ 
χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων ςτθν Πλατεία απφοφσ. 
 
6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ 
 
7. Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ υπθρεςίασ: 20 θμζρεσ 
 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΟΟΚΨ4-Ρ7Ο



8. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: Όπωσ αναλυτικά αναφζρονται το άρκρο 12 τθσ 
αναλυτικισ διακιρυξθσ  
 
9. Τποδιαίρεςθ ςε τμιματα: Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να δϊςουν 
προςφορά ςυνολικά ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ τθσ ανωτζρω εργαςίασ. 
10. Ημερομθνία διαγωνιςμοφ: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ 
των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ Παραςκευι 15 Δεκεμβρίου 2017. 
 Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11.00ϋ π. μ. Ο διαγωνιςμόσ κα 
διενεργθκεί ςτο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.,  ςφμφωνα πάντα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 
αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
 
12. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: 3 θμζρεσ. 
 
13. Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι 
 
14. Χρθματοδότθςθ: Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α 00.6443.0003 του 
προχπολογιςμοφ 2017. χετικι θ υπ’ αρικ 301/20-11-2017 απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ για τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ, ςχετικι θ  αρικμ 331/21-11-
2017 Α.Α.Τ (ανάλθψθ υποχρζωςθσ) .  
15. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι μία (1) θμζρα από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται 
ενϊπιον του Δ.. του ΝΠΔΔ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με 
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ 
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
16. Δθμοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ 
(www.promitheus.gov.gr) και ςτο site του Διμου www.mytilene.gr. 
 
 
            Ο Πρόεδρος 
 
 
                                                                                          ΑΛΕΞΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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