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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη       22/01/2021 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Αριθ. Πρωτ.:  Δ.Τ.Υ./1726 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
__________________________________________________                                     
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη   ΠΡΟΣ: 
Ταχ. Κωδ: 811 32  

1. Παπαγιαννάκης Νικόλαος ΕΔΕ , 

Θ. Χατζημιχαήλ 64, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 

 
2. Χατζηαποστόλου Γεώργιος ΕΔΕ, 

Ηλ. Βενέζη 21, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 

 

3. Καβουράκης Παντελής ΕΔΕ, 

Γρου , Χίος Τ.Κ. 82100 

 
 
     

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΩΚΟ»  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 
 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπ΄όψιν : 
1) Τις διατάξεις 
α) του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –    Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α'/07-06-2010), 
β) του νόμου 4600/2019 (άρθρα 154 έως 158) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών 

κλινικών, σύσταση εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις.» Φ.Ε.Κ.-τεύχος Α΄-Αριθμ.φυλλου 43/9-3-2019 

γ) του άρθρου 32 §2γ και 32Α του Ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη Δημοσίευση»,  

2)Την υπ’ αριθμόν 631/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης περί «Έγκρισης 
μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 
παρ.2γ, 32Α β του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση της εργασίας: 
«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ 
ΔΙΚΤΥΑ ΩΚΟ» 

3) Την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανάθεσης της εργασίας «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΩΚΟ» με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, στον προϋπολογισμό της μελέτης 
που ανέρχεται στο ποσό των 23.400,00 Ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την 
ανάθεση της εργασίας, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης «για την 
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ανάθεση της εργασίας «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΩΚΟ» (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ της εργασίας «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΩΚΟ»  
αυτοπροσώπως ή στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, τ.κ. 81132) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Παρασκευή 29ην Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 μ.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης οικονομικών προσφορών). Ο Φάκελος θα περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης.  
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.  
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (www. mytilene.gr). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, (Πληροφορίες κ. 
Παπαχριστοφόρου Ανδρέας, 2251350567). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν υποβάλλει σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να 
παραστούν κατά την αποσφράγιση των προσφορών στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε 
ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί . Στην περίπτωση που έχουμε ισότιμες και ισοδύναμες 
προσφορές από οικονομικής άποψης μόνο βάση τιμής, για την ανάθεση της εργασίας σύμφωνα με τα 
παραπάνω θα γίνει με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν ισότιμες και ισοδύναμες 
προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016) σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μυτιλήνης, όπου και θα γίνει η τελική κατακύρωση του αποτελέσματος στον «Ανάδοχο», σύμφωνα 
με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Μυτιλήνης με πίστωση 
23.400,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 
 
 

  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
 
 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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