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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Πρόεδρος

        Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει τιμής   για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών στατικής φύλαξης 
αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, 
προϋπολογισμού 56.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού
Αναθέτουσα αρχή Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού
Προϊσταμένη Αρχή Διοικητικό Συμβούλιο
Οδός Πεσματζόγλου 1 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ. 81132, Μυτιλήνη
Τηλ. & fax 22510 24244
E-mail aodm@mytilene.gr
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 το γραφείο 
του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 79713000-5.

4. Κωδικός NUTS : EL 411

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Υπηρεσίες στατικής φύλαξης αθλητικών 
χώρων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου
Στατική φύλαξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης,  Κλειστό
γυμναστήριο Νεάπολης και γήπεδο ποδοσφαίρου «Παναγιώτης Σαλταμάρας» στη 
Μυτιλήνη 

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
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7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας: από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα 
(12) μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Όπως περιγράφεται στην υπ΄ αρ. 2077/2-8-2019 
αναλυτική διακήρυξη 

9. Κριτήριο Ανάθεσης:  Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει
τιμής.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δώσουν 
προσφορά συνολικά σε όλες τις υπηρεσίες της ανωτέρω υπηρεσίας.

11. Ημερομηνία διαγωνισμού: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη 13 Αυγούστου 2019.
 Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.,  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.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:   Ίδιοι πόροι του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού 
Δήμου Λέσβου.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α   15.6117.0007 του προϋπολογισμού 
2019. 

15.  Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 
παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται ,με την κατάθεσή της, 
παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.mytilene.gr.

                         Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
                                                          Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού 
                                                                              Δήμου  Λέσβου 

                                                                        ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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