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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Μυτιλήνη:  24-11-2020 
Νομός Λέσβου 
Δήμος Μυτιλήνης                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:  ΔΟΥ/37798 
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Πληροφορίες: Μαρίνος Αντωνέλλος 
Τηλέφωνο: 2251350565 
FAX: 2251350510  
E-mail: promithies@mytilene.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μυτιλήνης 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 

Νήσου Λέσβου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.120,91 ευρώ, συγκεκριμένα των ειδών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Τ.Κ. 81132 

Πόλη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ (GR) 

Κωδικός ΝUTS GR411 

Τηλέφωνο 2251350516/2251350565   

Φαξ 2251350510 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 
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2.   Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 
www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το 
γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3.  Κωδικός  CPV: 32300000-6, 39711361-7, 39713100-4, 39700000-9, 39711210-4, 39711211-1, 39711362-4, 
32331300-5,  32300000-6, 32552100-8, 30213300-8, 30121100-4, 39713510-1,  39711000-9, 30232110-8. 
 
4.  Αντικείμενο προμήθειας: Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια της ομάδας  Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, η οποία αναλυτικά παρουσιάζεται  στους Πίνακες του Παραρτήματος Α, της Αναλυτικής 

Διακήρυξης.  

Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των ζητούμενων Ειδών, της Ομάδας  Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

5.   Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6.  Χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της Σύμβασης των προαναφερόμενων ειδών συνολικά θα διαρκέσει τέσσερις 
(4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της 
αναθέτουσας αρχής.  

 

7.   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται το άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

8.  Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι – (Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορά  συνολικά σε 
όλα τα είδη της ανωτέρω υπηρεσίας.) 

 

9.    Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 

10.  Κριτήριο Ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, στο σύνολο των ζητούμενων Ειδών,  της Ομάδα Α,  βάσει μόνο της τιμής. 

 

11.  Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 
ορίζεται η 09-12-2020,  ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η  11:00 π.μ. 

  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

12.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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14.   Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α:60.7341.0002, του προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 
2020.  
 
Τα Έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΤΠΑ).  
Το σύνολο των δαπανών των Έργων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριμένα τους ενάριθμους κωδικούς Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑ: 2017ΕΠ08810007 / ΣΑ: 
2017ΕΠ08810008). 
 

Σχετική η υπ’  αριθμ. 741/08-10-2020 Α.Α.Υ (ανάληψη υποχρέωσης) .  

 

15.   Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο 
site του Δήμου www.mytilene.gr και στον τοπικό ελληνικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο - προμηθευτή. 

 

 
 
 
 
                                                                                                    Ο  
                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
                                                                                  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ                   
      
 

 

 

 


