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Π Ρ ΟΚ Η Ρ Y Ξ Η  

 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

με τίτλο: 

 "Προμήθεια μηχανοκίνητου μικρού ςκάφουσ – ςωςτικήσ λέμβου για τισ ανάγκεσ των δημοτικών  
παραλιών" 

 

Ο Δήμαπσορ Μςηιλήνηρ 

Πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή) για ηην 

ανάδειξη αναδόσος εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο:  "Ππομήθεια μησανοκίνηηος μικπού ζκάθοςρ – 

ζυζηικήρ λέμβος για ηιρ ανάγκερ ηυν δημοηικών παπαλιών", πποϋπολογιζμού: 74.400,00 εςπώ με  Φ.Π.Α. 

24%. 
 

1. Αναθέτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ 

ΚΤΡΙΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Αναθϋτουςα αρχό ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Προώςταμϋνη Αρχό 
Οικονομικό Επιτροπό κατϊ το προςυμβατικό ςτϊδιο και 

Δημοτικό υμβούλιο κατϊ το ςτϊδιο τησ ςύμβαςησ 

Οδόσ Ελ. Βενιζϋλου 13-17 

Σαχ. Κωδ.  81132, Μυτιλόνη 

Σηλ. 2251350 565  2251350 516 

Telefax 2251350510 

E-mail promithies@mytilene.gr 

Κωδικόσ NUTS EL 411 

Ιςτοςελύδα www.mytilene.gr 

 

 



2. Πρόςβαςη ςτα έγγραφα: Άμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτη διεύθυνςη 

διαδικτύου www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επύςησ να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ 

ςύμβαςησ από το γραφεύο προμηθειών κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 

αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. 

 

3. Κωδικοί CPV: 34520000-8. 

 

4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςύμβαςησ:  "Προμόθεια μηχανοκύνητου μικρού ςκϊφουσ – ςωςτικόσ λϋμβου για 

τισ ανϊγκεσ των δημοτικών παραλιών" 

 

5. Εναλλακτικέσ προςφορέσ: ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ. 

 

6. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ: δύο ( 2 ) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

 

7. Δικαιούμενοι ςυμμετοχήσ: Όπωσ αναλυτικϊ αναφϋρονται το ϊρθρο 2.2 του Παραρτόματοσ Α τησ 

αναλυτικόσ διακόρυξησ. 

 

8. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Οι υποψόφιοι προμηθευτϋσ θα μπορούν να δώςουν προςφορϊ ςυνολικϊ ςε όλα 

τα εύδη τησ ανωτϋρω προμόθειασ. 

 

9. Ημερομηνία διαγωνιςμού:  Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών ςτον 

διαγωνιςμό, ορίζεται η 22ην Μαρτίου 2021,  ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξησ τησ υποβολήσ προςφορών 

ορίζεται η 11:00 π.μ.  

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα του Δόμου , Ελ. Βενιζϋλου 13-17,  ςύμφωνα πϊντα με 

τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016. Μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ προςφορών θα ξεκινόςει η διαδικαςύα 

αποςφρϊγιςησ, ενώπιον τησ Επιτροπόσ διαγωνιςμού. 

 

10. Χρόνοσ ιςχύοσ προςφορών: δύο (2) μόνεσ. 

 

11. Γλώςςα ςύνταξησ προςφορών: Ελληνικό. 

 

12. Χρηματοδότηςη: Η δαπϊνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70.7131.0001 οικονομικού προώπολογιςμού 2021 του 

Δόμου Μυτιλόνησ. χετικό η υπ’ αριθμ .  120/11-02-2021 Α.Α.Τ. (απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ). 

 

 

 



 

13. Ενςτάςεισ: ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι 

πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. 

Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ 

του Δόμου. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 

παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ.  

 

14. Δημοςιεύςεισ: Σο ςυνολικό κεύμενο τησ διακόρυξησ αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ (www.promitheus.gov.gr) 

και ςτο site του Δόμου www.mytilene.gr και ςτον τοπικό ελληνικό τύπο. 
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                                                                                                      Δόμαρχοσ  
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