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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

"Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης" 

                                                   

                                                           Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο :"Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης" , 

προϋπολογισμού: 70.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%. 

 

Η προμήθεια υποδιαιρείται στις παρακάτω τρία (3) Τμήματα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της αριθμ. 

10/2021 μελέτη:  

 

Τμήμα Α: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, προϋπολογισμού: 
                53.001,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 
 
Τμήμα Β: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δημοτικών Ενοτήτων (σύνολο 5), προϋπολογισμού συνολικά:  
               10.530,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 
 
 

Τμήμα Γ: Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων, προϋπολογισμού: 
               6.669,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%. 
 
 
CPV:  (30120000-6) Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.contracts.gr/cpv/4769c482-e19c-4521-8c1a-23586704b499


 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Αναθέτουσα αρχή Δήμος Μυτιλήνης 

Προϊσταμένη Αρχή 

Οικονομική Επιτροπή κατά το προσυμβατικό 

στάδιο και Δημοτικό Συμβούλιο κατά το στάδιο 

της σύμβασης 

Οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ.  81132, Μυτιλήνη 

Τηλ. 2251350 565, 22513 50516 

Telefax 2251350510 

E-mail promithies@mytilene.gr 

Κωδικός NUTS EL 411 

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 προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3.    Κωδικοί CPV: 30120000-6 (Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ). 

 

4.    Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: "Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης". 

 

5.    Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 

 

6.  Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) ημερολογιακό έτος. 

 

7.   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται το άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

8.  Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορά είτε για όλα 

τα είδη  ενός  (1) Τμήματος είτε  συνολικά για όλα τα είδη και των τριών (3) Τμημάτων της ανωτέρω 

προμήθειας. 

 

9.  Ημερομηνία διαγωνισμού: Ορίζεται η 27-04-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή να αποστείλουν τις 

έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης ( Ελ. 

Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη 2ος όροφος), το αργότερο μέχρι και την 26-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:30. 

 

 

https://www.contracts.gr/cpv/c265e563-d677-4a23-8a8a-b643d7dc8450


 

 

10.   Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

11.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 

12.  Χρηματοδότηση: Για την προμήθεια με τίτλο: "Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου  

       Μυτιλήνης" , έχει εγκριθεί δαπάνη και δεσμεύεται πίστωση ύψους συνολικού ποσού εβδομήντα 

       χιλιάδων, διακοσίων ευρώ (70.200,00 ευρώ) , η οποία κατανέμεται στα έτη 2020 και 2021 ως εξής:  

 

  - Στο τρέχον έτος 2021 πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ σε βάρος του Κ.Α.  

    10.6233.0004 του  προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 2021, 

    

- Στο έτος 2022 ποσό  είκοσι χιλιάδες, διακόσια (20.200,00) ευρώ. 
 

Σχετική η υπ’ αριθ. 252/08-03-2021 η Α.Α.Υ (Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης),και η αριθμ. 

187/06-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και της έγκρισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού. 

 

13.  Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 

στο site του Δήμου www.mytilene.gr και στον τοπικό ελληνικό τύπο. 

                        

 

 

                                                                                                  Ο  

                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                        

                                                                                  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ              

 

 


