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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ)  
   

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα από 
τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα την παροχή κατάλληλου φωτισμού , 
κατασκευή εξέδρας ,black line κ.λ.π για τις ανάγκες του Λεσβιακού Καλοκαιριού ,στο οποίο θα 
φιλοξενηθούν Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες κ.λ.π. για το 2020, προϋπολογισμού 
35.755,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 17%).- 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για προμήθειες 
και Υπηρεσίες , στο Γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού , 
Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, στη Διεύθυνση  
Κουντουριώτη 3 ,ΤΚ :81100. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μαζί με 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 
π.μ.,στο Γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού , Τμήμα 
Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, στη Διεύθυνση Κουντουριώτη 3 ,ΤΚ :81100. 

 
Σε κάθε περίπτωση ,είτε ταχυδρομικής αποστολής , είτε κατάθεσης στο γραφείο 

πρωτοκόλλου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο  του Δήμου Μυτιλήνης ,το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα 
κατάθεσης προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας ,δεν θα 
γίνεται αποδεκτή καμιά προσφορά. 

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η 

ενώσεις αυτών ,που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας. 
 



Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και των 
λοιπών εγγράφων του διαγωνισμού ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία 
του Τμήματος Πολιτισμού ,στη διεύθυνση Κουντουριώτη 3, ΤΚ:81100 Μυτιλήνη στα τηλέφωνα 
2251037394 και 2251037395, ΦΑΧ 2251037393 , email: grafiopolitismoumyt@gmail.com . 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ). 
         
 
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
          
 
 

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ 
              

mailto:grafiopolitismoumyt@gmail.com

