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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη       22/01/2021 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      Αριθ. Πρωτ.:  Δ.Τ.Υ./1727 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  

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

1. ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

& ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ , 

Πιττακού 21, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 

 
2. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε, 

Καρά Τεπές, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 

 

3. Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΕ, 

Λεσβιακής Άνοιξης 2, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 

 
 
     

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΛΟΓΩ  

COVID-19»  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 632/2020 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 έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19» 

3) Την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΛΟΓΩ COVID-

19» 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, με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
125 του Ν.4412/2016) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 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.  
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τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την 
ανάθεση του έργου, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης «για την 
ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19» (με την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΛΟΓΩ COVID-19»  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 :  
A. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 
Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που θα αναφέρονται :  

 ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού 
διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας,  

 ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών,  

 ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω,  

 ότι έχει λάβει γνώση τόσο της υπ’ αριθμόν 136/2020 μελέτης του έργου όσο και των τοπικών 
συνθηκών του έργου των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και  

 ο χρόνος ισχύος της οικονομικής του προσφορά (κατ’ ελάχιστον εκατόν (180) ημέρες).  
 
Γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας και των μελών της, 
Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) της εταιρείας και των μελών της, 
Ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  

αα) τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ε.Ε.) από τους διαχειριστές,  
ββ) της περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,  
γγ) της περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
δδ) των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. από όλα τα μέλη. 

Ζ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, της προστέθηκε από 
την παρ. 46

α
 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)] 

 
 
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). 
 
Στην διαδικασία ανάθεσης του έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση γίνονται δεκτοί 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών, και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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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 της 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. 
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό της όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις 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 της και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  
 
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 του έργου 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 
38.000,00€ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
είναι είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 
 
 

  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
 
 

ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
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