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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ (Π.3.3.1), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΕΣΒΟΥ (Π.4.3.1)» της πράξης με ακρωνύμιο smart Cities στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERGEG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-
2020» 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 
 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: Συλλογή ,Τεκμηρίωση 
και Ψηφιοποίηση υλικού πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου 
Λέσβου (Π.3.3.1),ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας 
και συμμετοχής στο Δήμο Λέσβου (Π.4.3.1) της πράξης με ακρωνύμιο Smart 
Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERGEG V-A «Ελλάδα 
– Κύπρος 2014-2020». 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  70.300,00 € 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%,  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.693,55€  
, ΦΠΑ : 13.606,45 €). 
 

 



                                                             
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή Δήμος Λέσβου 

Είδος αναθέτουσας Αρχής Ο.Τ.Α. 

Οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ.  81132, Μυτιλήνη 

Τηλ. 2251350 580,  2251350532 

Telefax 2251350578 

E-mail dimos @mytilene.gr 

Κωδικός NUTS EL 411 

Ιστοσελίδα www.mytilene.gr 

 

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 την 
Δ/νση Προγραμματισμού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 
 

3. Κωδικός  CPV:  
 
92500000-6  Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες 
πολιτιστικές υπηρεσίες 
 
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 
 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών 
«Συλλογή ,Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση υλικού πολιτιστικού και 
τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Λέσβου - (Π.3.3.1)», «Ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο Λέσβου- 
(Π.4.3.1)» της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERGEG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». 
(Αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα I – Τεχνικές Προδιαγραφές, της 
διακήρυξης) 
 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

6. Χρόνος παράδοσης Υπηρεσίας: πέντε (5) 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.Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 

 

10.Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών 
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών 
προσφορών 

 

11.Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 14/09/2018,  ημέρα 
Παρασκευή. 
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: 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

14. Χρηματοδότηση: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ 188/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ18860008. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 69.6474.0001 προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. 
Σχετική η υπ’ αριθμ. 194/12-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
τη διάθεση της πίστωσης , σχετική  αριθμ. 415/07-03-2018  Α.Α.Υ (ανάληψη 
υποχρέωσης) .  
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 127 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 30 
και 31 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 
 



                                                             
 

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. 
 
 
 
 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

                                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΓΑΛΗΝΟΣ                   
      


