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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ SMART CITIES (Π: 1.3.4)  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” 

4. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 118 και 328. 

5. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/ 16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), και ειδικότερα το άρθρο 43, παρ. 4 και 5 αυτού.   
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6. Τον κανονισμό 481/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς 
κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας». 

7. Το Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ Α/16-12-2015) και ειδικότερα το άρθρο 21, παρ. 2 
αυτού. 

8. Το Ν.4336/2016 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) Υ.Α «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))» 

10. Της υπ’αριθμ. 300488/ΥΔ1244/19-04-2016 (ΦΕΚ 1099/Β΄/19-4-2016) Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

11. Της Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

12. Την υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 (ΦΕΚ 3043/Β΄29-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρου Χαρίτση  «Σύσταση ειδικού μητρώου 
επαληθευτών - ελεγκτών, για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία στη διενέργεια των 
επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, των οποίων η ΕΥΔ των ΕΠ 
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία έχει την ευθύνη διαχείρισης». 

13. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (ΦΕΚ 3521/Τεύχος Β΄/1-11-2016, ΦΕΚ) Απόφαση 
του ΥΠ.ΟΙΚ με θέμα: Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς &  Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων.  

14.  Την υπ’αριθμ. 301783/ΥΔ3441 (ΦΕΚ:3389/Τεύχος Β΄/27-09-2017) Υπουργική Απόφαση με 
αντικείμενο τον καθορισμό κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους 
επαληθευτές - ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών Interreg της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. 

15. Τον Οδηγό του Προγράμματος – Έργου  για το Πρόγραμμα  Συνεργασίας  INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. http://greece-cyprus.eu 

16. Τις σχετικές κατευθύνσεις τις Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG 
V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. http://greece-cyprus.eu 

17. Την από 10/10/2017  υπογραφείσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με το Δήμο Πάφου και το 
Δήμο Λέσβου (πλέον Μυτιλήνης). 

18. Την από 20/11/2017 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη 

εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και 

ακρωνύμιο “Smart Cities” και το συνημμένο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης  

http://greece-cyprus.eu/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1/
http://greece-cyprus.eu/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1/
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19. Την 694/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή υλοποίησης της 

Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης 

και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities”, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 

20. Το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.3852/2010» από 
1/9/2019 καταργήθηκε ο Δήμος Λέσβου και συστήθηκαν οι νέοι Δήμοι Μυτιλήνης και 
Δυτικής Λέσβου. 

21. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 
69.6474.0001   

22. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο  μέρος  
της  εγκεκριμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.), το οποίο έχει υπογραφεί και  
προκύπτει από την Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου του έργου και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

23. Το με αριθμ. πρωτ. 35990/02.08. 2019 εγγράφου μας, σχετικά με το αίτημα ορισμού 
επαληθευτή/ελεγκτή και την επαλήθευση δαπανών του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (πλέον Δήμο 
Μυτιλήνης)  για το έργο με ακρωνύμιο “SMART CITIES” και κωδικό ΟΠΣ 5032675, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

24. Την με αρ. πρωτ. 302121/ΥΔ 5126/ 19-08-2019 Απόφαση της Μονάδας Γ- της Ε.Υ.Δ. 
Προγραμμάτων Στόχου Εδαφική Συνεργασία, Κ.Γ. Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 για τον 
ορισμό τριών (3) επαληθευτών για την διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων 
επαληθεύσεων στον Δικαιούχο Δήμου Λέσβου για το έργο της πράξης με ακρωνύμιο «Smart 
Cities».  

 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Τον κ.Μπούρα Χρήστο του Ηλία, με ΑΦΜ 066642590, ΔOY Α΄ Αθηνών,  πιστοποιημένο εξακριβωτή 
κατά το σχετικό μητρώο της Ειδικής Γραμματείας και οριζόμενος με την υπ’ αριθμό 302121/ΥΔ 
5126/ 19-08-2019 Απόφαση της Μονάδας Γ του Στόχου Εδαφική Συνεργασία, ως δυνητικό ανάδοχο 
για την υπηρεσία διενέργειας πρωτοβάθμιου ελέγχου (διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων), 
να υποβάλλει  προσφορά για την Υπηρεσία διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων 
επαληθεύσεων της πράξης με ακρωνύμιο SMART CITIES, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε) 1.3.4, 
σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β αυτής .  

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει  με e-mail προς τη Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης 
Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δ. Μυτιλήνης στο e-mail: dimos@mytilene.gr  μέχρι την  Τρίτη  
24-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο e-mail θα αναγράφονται στο ΘΕΜΑ το e-mail: ευκρινώς το κείμενο  ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  

γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας: “Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Πρωτοβάθμιου Ελέγχου 
(διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων), Π.1.3.4 «Εξωτερικός Ελεγκτής – Διακριβωτής», 
για την πιστοποίηση των δαπανών της πράξης: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε 
Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου - Smart Cities», του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020, και στο 
κείμενο:  ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. 

mailto:dimos@mytilene.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί με e-mail, όπως 
αναφέρθηκε άνωθεν. Στο e-mail  συνημμένα θα είναι  τα εξής: 

1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.  
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:  

«Ο προσφέρων έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπόψη υπηρεσία και 
αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής 
περιγραφής της υπηρεσίας που εμπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας 
πρόσκλησης/ανακοίνωσης».  

3. Υπογεγραμμένο, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του συνημμένου στην παρούσα 
πρόσκληση:  ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η προσφορά, βάσει (σταθερής) τιμής και συγκεκριμένα με κριτήριο 
κατακύρωσης την ανώτατη τιμή επί του συνόλου των παραδοτέων η οποία έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με την κείμενη για το σκοπό αυτό Νομοθεσία.  Προσφορά δίδεται επί του συνόλου των 
παραδοτέων και σύμφωνα με το αντικείμενο που εμπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, και τη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, ως προσφορά του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αποτελεί συνημμένο μέρος 
του παρόντος. 

Στο ποσό  της προσφοράς θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά την υλοποίηση της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή 
υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις των 
εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση τους και εγγυάται 
για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία 
αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.  

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δίνεται τιμή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος 
από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
 
Η παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει από την υποχρέωση που ο Δήμος 
Μυτιλήνης  έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης των επιμέρους 
Πακέτων Εργασιών (Π.Ε) του προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε 
Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο Smart Cities , στο 
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πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.  Η πράξη 
Smart Cities συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
της Ελλάδας και της Κύπρου.  Ειδικότερα, το πακέτο εργασίας που πρόκειται να ανατεθεί και 
ζητείται προσφορά με την παρούσα πρόσκληση, αφορά το Π.Ε. 1.3.4: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΤΗΣ » για την πιστοποίηση των δαπανών της πράξης « SMART CITIES» και 
εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, ως δαπάνη κατηγορίας «Εξωτερική 
Εμπειρογνωμοσύνη».  
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ανώτατος προϋπολογισμός υλοποίησης της υπηρεσίας  ορίζεται στο ποσό των 1.488€ με ΦΠΑ. Το 
περιεχόμενο της υπηρεσίας, ο εκτιμώμενος ανώτατος προϋπολογισμός, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου  περιγράφονται στον 
συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .  

Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. 
Β΄/28-12-2015) κατά τα αναφερθέντα σχετικά στο Παράρτημα Α – Περιγραφή Υπηρεσίας στην 
οικονομική προσφορά του αναδόχου και στο υπογεγραμμένο συμφωνητικό, μετά την προσκόμιση 
νόμιμου παραστατικού και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από 
τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.   
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