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ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΜΒΑΖ –  

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΩΖ 

 

 
Ο Γήκνο Μπηηιήλεο, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο ππ’ αξηζ. πξωη. 

ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόθαζεο ηνπ Υπ. Υπνδνκώλ, ωο ηζρύνπλ ζήκεξα, 

αλαθνηλώλεη ηε δηελέξγεηα δεκόζηαο ειεθηξνληθήο θιήξωζεο επηινγήο κειώλ πξνο 

ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΛΤΚΔΗΟΤ ΑΝΣΗΑ», πξνϋπνινγηζκνύ 214.529,91 € ρωξίο Φ.Π.Α. 

 

Η θιήξωζε ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 3νο όξνθνο, Δι. Βεληδέινπ 

13-17, ζηε Μπηηιήλε, ηελ Παξαζθεπή 13-12-2019 θαη ώξα 09:30 π.κ., κέζω ηεο 

ηζηνζειίδαο «www.mimed.ggde.gr», κε βάζε ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα θιεξώζεωλ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, κεηαμύ ηερληθώλ ππαιιήιωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Λέζβνπ, εγγεγξακκέλωλ ζην Με.Μ.Δ.Γ., πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνύλ 3 (ηξία) 

ηαθηηθά κέιε, ηερληθνί ππάιιεινη, θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, κε ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπο, νη 

νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα θαη ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο. 

 

Η θιήξωζε ζα δηελεξγεζεί από ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μεηξώνπ πνπ είλαη ηαπηόρξνλα 

θαη κέινο ηεο αξκόδηαο δηκεινύο Δπηηξνπήο ππαιιήιωλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

811/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο (ΑΓΑ : 63ΝΛ46ΜΓΘΓ-97Δ). 

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 05-12-2019 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. : 11981 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 
(Αρικμ. Προκιρυξθσ : 4 /ΕΡΓ/2019) 

 
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία μζςω του Ε..Η.ΔΗ.. για τθν επιλογι αναδόχου 

καταςκευισ του ζργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΝΣΙΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 214.529,91 

Ευρώ πλζον Φ.Π.Α. 17%, 250.999,99 Ευρϊ με Φ.Π.Α. 17%. 

 
Σο ζργο εκτελείται ςτθν Άντιςςα Λζςβου (NUTS : EL411) και αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου 
του Λυκείου Άντιςςασ (CPV 45259900-6, Εργαςίεσ αναβάκμιςθσ εγκαταςτάςεων). Οι δράςεισ αφοροφν, ςε 
γενικζσ γραμμζσ, ςτθν αντικατάςταςθ κουφωμάτων (πλαίςια-υαλοπίνακεσ)  με νζα χαμθλοφ ςυντελεςτι 
κερμοπερατότθτασ, ςτθ κερμομόνωςθ τθσ οροφισ  του κτιρίου και ςτθν αναβάκμιςθ των Η/Μ εγκαταςτάςεων 
(Θζρμανςθ-Εςωτερικόσ Φωτιςμόσ). Η ςυνολικι προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μήνεσ από 
την ημζρα λήξησ του ςχολικοφ ζτουσ, ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Αναθζτουςα αρχή είναι ο Δήμοσ Μυτιλήνησ (Οδόσ : Ελ. Βενιηζλου 13-17, Σ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τθλ. : 

2251350558, 2251350549, fax : 2251350508, e-mail : dimoprasion@mytilene.gr, ιςτοςελίδα : www.mytilene.gr). 

Ανικει ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βαθμοφ, ςτισ μη κεντρικζσ κυβερνητικζσ αρχζσ, και αςκεί ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (επιλογι : θλεκτρονικι ενθμζρωςθ - προκθρφξεισ). 

Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 31-12-2019, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςυμπληρωματικζσ 

πληροφορίεσ επί των εγγράφων τησ ςφμβαςησ, το αργότερο ςτισ 10-01-2020 (πληροφορίεσ : Αραμπατηι 

Κατερίνα – Ανδριάνθ Καλλιόπθ). 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε..Η.ΔΗ.. Η επιλογή του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτή διαδικαςία» του άρκρου 27 του 

ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. Κριτήριο για την ανάθεςη τθσ ςφμβαςθσ είναι θ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή). Οι προςφορζσ 

ςυντάςςονται ςτθν Ελληνική γλώςςα και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα άρκρα 3, 13 και 24 

τθσ διακιρυξθσ. Η οικονομική προςφορά των διαγωνιηομζνων ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 95, παρ. 2.α) του ν. 4412/2016 (επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ). Κάκε προςφζρων 

μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικών προςφορών. Δε γίνονται 

δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Η ζνωςη οικονομικών φορζων υποβάλλει 

κοινή προςφορά. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 9 μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται θ 13-01-2020  θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 15:00. Ωσ θμερομθνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται θ 17-

01-2020 θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00 (Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να 

παρίςτανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.) 
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Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα 

κατθγορίασ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και ςε ζργα κατθγορίασ «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ 

τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ 

ζνωςησ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και 

των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι 

πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ 

(π.χ. κοινοπραξία). Σα κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ που κα πρζπει να ικανοποιοφν οι προςφζροντεσ, ορίηονται 

ςτο άρθρο 22 τησ διακήρυξησ.  

 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ, ποςοφ των 

4.295,00 ευρώ,  με ιςχφ μζχρι 12-11-2020, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία του άρθρου 15.2 τησ 

διακήρυξησ. τθν περίπτωςθ ζνωςησ οικονομικών φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Π.Δ.Ε. (κωδικόσ πράξησ Α : 2018ΕΠ08810049) και είναι ενταγμζνο 

ςτο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (κωδικόσ MIS (ΟΠ) : 5028163), με ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ 80% από 

το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και 20% από εκνικοφσ πόρουσ. 

 

Προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρθρο 16 τησ διακήρυξησ. Δεν 

προβλζπεται η πληρωμή πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνησ.  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 

υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 

προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρθρο 4.3. τησ διακήρυξησ. 

 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 05-12-2019 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 
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