
 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 

ΜΕΣΡΟ Μ19  ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2 «Τλοπούηςη δρϊςεων τησ τοπικόσ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ», 

ΤΠΟΔΡΑΗ19.2.4.5 «τόριξη για μελϋτεσ, υπηρεςύεσ και επενδύςεισ, που ςυνδϋονται με τον πολιτιςμό, με τη 

διατόρηςη, αποκατϊςταςη και αναβϊθμιςη των χωριών» 

 

 

Η πύςτωςη προϋρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτικό Ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ 2014 – 2020» με 

ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. 

 

                                                                                                                                        Μυτιλόνη   20-11-2020 

                                                                                                                                        Αρ. πρωτ.: ΔΟΤ/37404 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

τησ  πρϊξησ 

 «Σεκμηρύωςη, Ψηφιοπούηςη και Ειςαγωγό ςε Βϊςη δεδομϋνων του Ιςτορικού Αρχεύου (αποφϊςεισ Δ..) του 

Δόμου Λϋςβου». 

 

Ο Δικαιούχοσ ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ διακηρύττει ότι την 02ην του μηνόσ Δεκεμβρύου του ϋτουσ 2020 ημϋρα 

Σρύτη και ώρα 11:00, (λόξη παρϊδοςησ των προςφορών) ςτα γραφεύα του Δόμου Μυτιλόνησ, Ελ.Βενιζϋλου 13-17, 

811 32 Μυτιλόνη, θα διεξαχθεύ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη ςύμβαςησ γενικών υπηρεςιών με 

κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ 

ποιότητασ – τιμόσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν 

ςόμερα για την πρϊξη με τύτλο: «Σεκμηρύωςη, Ψηφιοπούηςη και Ειςαγωγό ςε Βϊςη δεδομϋνων του Ιςτορικού 

Αρχεύου (αποφϊςεισ Δ..) του Δόμου Λϋςβου».  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ 



 

 

         Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ϋργου εύναι: 0010870853 και πρόκειται για το υποϋργο με τύτλο: «Σεκμηρύωςη, 

Ψηφιοπούηςη και Ειςαγωγό ςε Βϊςη δεδομϋνων του Ιςτορικού Αρχεύου (αποφϊςεισ Δ..) του Δόμου 

Λϋςβου». 

 

Η υπηρεςύα ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ παραδοτϋων:  

α) Παραδοτϋο 1- Σεκμηρύωςη υλικού, με προώπολογιςμό  12.600,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

β) Παραδοτϋο 2 - Ψηφιοπούηςη υλικού Α4, με προώπολογιςμό 5.271,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α,  και ψηφιοπούηςη υλικού Α3, 

     με προώπολογιςμό 6.556,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

γ) Παραδοτϋο 3 - Ψηφιακό επεξεργαςύα υλικού με προώπολογιςμό 5.000,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

δ) Παραδοτϋο 4 - Ολοκληρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ υλικού με προώπολογιςμό 10.000,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

ε) Παραδοτϋο 5 - Ιςτοςελύδα παρουςύαςησ του υλικού με προώπολογιςμό 5.000,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

ζ) Παραδοτϋο 6 - Διαδραςτικό χρονολόγιο 10.000,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

η) Παραδοτϋο 7- Ειςαγωγό αποφϊςεων 5.000,00 ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α. 

 

         Ο προώπολογιςμόσ των δημοπρατούμενων εργαςιών τησ υπηρεςύασ, με βϊςη την 119/27-06-2018 μελϋτη τησ 

Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού-Ανϊπτυξησ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ του Δόμου Λϋςβου, ανϋρχεται ςτο ποςό των 

59.427,00  ΕΤΡΩ (χωρύσ Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 73.689,48 ΕΤΡΩ (με Υ.Π.Α.). 

 

Κωδικόσ CPV:   Τπηρεςύεσ βιβλιοθηκών, αρχεύων, μουςεύων και ϊλλεσ πολιτιςτικϋσ υπηρεςύεσ - 92500000-6, 

Τπηρεςύεσ ςϊρωςησ -  79999100-4, Τπηρεςύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού  - 72262000-9. 

Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το τελευταύο πρότυπο τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) που αφορϊ υπηρεςύεσ, όπωσ αυτό δημοςιεύτηκε ςτισ 12/7/2019, προςαρμοςμϋνο για 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό.  

το διαγωνιςμό γύνονται δεκτού όλοι οι οικονομικού φορεύσ που αςκούν επαγγελματικό δραςτηριότητα ςυναφό με το 

αντικεύμενο των προσ παροχό υπηρεςιών, ότοι : 

 Σεκμηρύωςη, ψηφιοπούηςη υλικού Πολιτιςτικού ενδιαφϋροντοσ,  ανϊπτυξη δικτυακών εφαρμογών 

προβολόσ. 

Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι υποχρεούνται να προςκομύςουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, που προβλϋπονται από 

τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ. 

Η προθεςμύα περϊτωςησ του ϋργου εύναι ϋξι (6) μόνεσ. 

 

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα "Αγροτικό Ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ 2014 – 2020 προςϋγγιςη 

CLLD LEADER" με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμϋνα από την Α 082/1. 

Ο Κωδικόσ ΑΕ του ϋργου εύναι 2017Ε08210000. 

 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Μυτιλόνησ.  

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορούν να πϊρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δόμο Μυτιλόνησ, αρμόδιοσ 

υπϊλληλοσ: Μαρύνοσ Αντωνϋλλοσ (τηλ. 22513 50516 Υαξ: 22513050510 ), τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 

Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα: Ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υπϊρχει ςτη διεύθυνςη 

διαδικτύου www.mytilene.gr /ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ/ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επύςησ να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ από το Σμόμα Προμηθειών του 

Δόμου Μυτιλόνησ, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και 

φροντύδα τουσ. 

 

                                                                                             

                 Ο 

        Δόμαρχοσ  

 

 

 Ευςτρϊτιοσ Κύτελησ 

 


