
 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 23-12-2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Δ.Τ.Υ./41261 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
(Αριθμ. Προκήρυξης : 16 /ΕΡΓ/2020) 

 
Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 29.474,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 34.484,63 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. 

 
Το έργο εκτελείται στα Λουτρά Λέσβου (NUTS : EL411) και αφορά στις  εργασίες αντικατάστασης του 
υφιστάμενου φθαρμένου συνθετικού τάπητα με την τοποθέτηση νέου  συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 
που βρίσκεται στις Εργατικές κατοικίες περιοχής Μυτιλήνης και συγκεκριμένα επί της οδού Παρασκευαίδη.  
(CPV 45212200-8, Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή – ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης.  

 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Οδός : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τηλ.: 

2251350558, 2251350521, fax : 2251350508, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: 

www.mytilene.gr). (Πληροφορίες για τη μελέτη: Αντρέας Παπαχριστοφόρου,  τηλ. 22513-50567, e-mail: 

andpapax@yahoo.gr) Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες 

δραστηριότητες. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, τρίτος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου  (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική 

ενημέρωση - προκηρύξεις). Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 30-12-2021, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης  σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07-01-2021 

(πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα, Ανδριάνη Καλλιόπη). 

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού» του 

άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της 

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με τα άρθρα 3, 

13 και 24 της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων συντάσσεται και υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης). Κάθε 

προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 11-01-2021 ημέρα Δευτέρα, 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). 

 (Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.)  
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 

κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός 

φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 

τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της διακήρυξης και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 

4412/2016 καθώς και της παρ.1 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η 

κοινοπραξία επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με επιχείρηση εγγεγραμμένη 

στο Μ.Ε.ΕΠ. Δεν απαιτείται από της εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 

κοινοπραξία). Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες, ορίζονται στο 

άρθρο 22 της διακήρυξης.   

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού των 

589,48 ευρώ,  με ισχύ μέχρι 31-07-2021, που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 15.2 της 

διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από Εθνικούς Πόρους του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ08800048, σύμφωνα με την από 01/03/2019 

Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΗΠΕΩΛΦ-8ΕΜ) μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου 

Λέσβου. Υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 σε βάρος του Κ.Α.: 

00.6737.0004 και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. ΑΑΥ 642/27-07-2020 Απόφαση. 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης. Δεν 

προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 

και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3. της 

διακήρυξης. 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 23-12-2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ 


