
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 30-12-2020 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΩΣ. : Δ.Σ.Τ./ 41821 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 

(Αρικ. Προκιρυξθσ : 18/ΕΡΓ/2020) 
 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία μζςω του Ε..Η.ΔΗ.. για τθν επιλογι αναδόχου 
καταςκευισ του ζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ  ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΣΟΤ ΠΔ 99/2017», εκτιμϊμενθσ αξίασ 141.025,64 Ευρϊ πλζον Φ.Π.Α. 17%, 165.000,00 Ευρϊ με Φ.Π.Α. 17%. 
 

Σο ζργο κα εκτελεςτεί ςτθν Καλλονι Λζςβου (NUTS : EL411) και αφορά ςε εργαςίεσ οικοδομικζσ και θ/μ για τθν 

προςαρμογι του κτιρίου του παιδικοφ ςτακμοφ τθσ Καλλονισ ςτισ προδιαγραφζσ του ΠΔ99/2017 (CPV 

45215220-5, Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ εκτόσ από γθροκομεία). 
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Ανακζτουςα αρχι είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ (Οδόσ : Ελ. Βενιηζλου 13-17, Σ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τθλ. : 
2251350558, 2251350521, fax : 2251350508, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιςτοςελίδα : 
www.mytilene.gr). Πλθροφορίεσ για τθ μελζτθ κ. υριανοφ Κωνςταντίνα, τθλ. 2251350504, e-mail: 
syrianoukon@windowslive.com.  Ανικει ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βακμοφ, ςτισ μθ κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ, και 
αςκεί ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ. 
 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
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 20-01-2021, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ επί των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 28-01-2021 (πλθροφορίεσ : Αραμπατηι 
Κατερίνα, Ανδριάνθ Καλλιόπθ), (πλθροφορίεσ για τθ μελζτθ : υριανοφ Κωνςταντίνα). 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του 
ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Οι προςφορζσ 
ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα άρκρα 3, 13 και 24 
τθσ διακιρυξθσ. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 95, παρ. 2.α) του ν. 4412/2016 (επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ). Κάκε προςφζρων 
μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Δε γίνονται 
δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει 
κοινι προςφορά. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εννζα (9) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 01-02-2021 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 15:00. Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 05-
02-2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00. (Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να 
παρίςτανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.) 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ 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 
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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 
ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 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 κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κα πρζπει να ικανοποιοφν οι προςφζροντεσ, ορίηονται 
ςτο άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ.  
 
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, ποςοφ των 
2.820,51 ευρϊ,  με ιςχφ μζχρι 01-12-2021, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία του άρκρου 15.2 τθσ 
διακιρυξθσ. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
 
Σο ζργο με τίτλο «ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ  ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΠΔ 
99/2017» χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Π.Δ.Ε. Τπουργείου Εςωτερικϊν και του Προγράμματοσ 
«Επιχοριγθςθ των Διμων και των Νομικϊν Προςϊπων αυτϊν για προςαρμογι λειτουργοφντων δθμοτικϊν 
βρεφικϊν, παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ προδιαγραφζσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου 
αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 99/2017» τθσ πράξθσ «Εργαςίεσ προςαρμογισ του παιδικοφ 
ςτακμοφ Σζρπανδροσ Αναςταςιάδθσ, του Βρεφικοφ τακμοφ Μαρία Αμπατηι, του Παιδικοφ τακμοφ 
Παμφίλων, του Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Μόριασ, του Παιδικοφ τακμοφ κοπζλου, του Παιδικοφ τακμοφ 
Παπάδου, του Παιδικοφ τακμοφ Πλωμαρίου Σραγάκειοσ,  του Παιδικοφ τακμοφ Αγιάςου, του Παιδικοφ 
τακμοφ Αγίασ Παραςκευισ, του Παιδικοφ τακμοφ Καλλονισ, του Παιδικοφ τακμοφ Ερεςςοφ, του Παιδικοφ 
τακμοφ Πζτρασ, του Α’ βρεφονθπιακοφ τακμοφ, του Γϋ Παιδικοφ τακμοφ, του Δϋ βρεφονθπιακοφ τακμοφ,  
ςτισ προδιαγραφζσ του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΑΕ 055 2017Ε05500005. 
Για τθν παροφςα διαδικαςία υπάρχει εγγραφι ςτον προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΑ. & ΑΛΛΗΛΕΓ. 

του Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2020 ςε βάροσ του Κ.Α.: 15.7342.0013 και ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. ΑΑΤ 79/18-02-

2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ. 

 
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ.  
 
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 άρκρο 4.3. τθσ διακιρυξθσ. 
 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 30-12-2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
 
 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 

AIKATERINA ARAMPATZI Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINA
ARAMPATZI
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