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 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

με τύτλο:  
«Προμόθεια χρωμϊτων, ςχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π για τισ ανϊγκεσ του Δόμου 

Μυτιλόνησ» 
 

Ο Δόμαρχοσ Μυτιλόνησ 
Προκηρύςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) για την ανϊδειξη 
αναδόχου εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ με τύτλο: «Προμόθεια χρωμϊτων, ςχετικών υλικών, μονωτικών υλικών 
κ.λ.π για τισ ανϊγκεσ του Δόμου Μυτιλόνησ», ςυνολικού προώπολογιςμού: 36.999,65 ευρώ με ΥΠΑ 17%. 
 
 
1. Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ: 
 

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. 22513 50565  22513 50516 
E-mail promithies@mytilene.gr 
Κωδικόσ NUTS EL 411 
Ιςτοςελύδα www.mytilene.gr 

 
 
 
2. Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα: 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. Κωδικού CPV:  44111400-5 
 
4. Περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ: Θα γύνει προμόθεια χρωμϊτων, ςχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. 
για τισ ανϊγκεσ του Δόμου Μυτιλόνησ για το ϋτοσ 2021. 
 
5. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ: Δεν επιτρϋπονται. 
 
6. Φρόνοσ παρϊδοςησ προμόθειασ:  Δώδεκα (12) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 

7. Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ: Όπωσ αναλυτικϊ αναφϋρονται το ϊρθρο 2.2 του Παραρτόματοσ Α τησ 
αναλυτικόσ διακόρυξησ. 
 
8. Τποδιαύρεςη ςε τμόματα: Οι υποψόφιοι προμηθευτϋσ θα μπορούν να δώςουν προςφορϊ ςυνολικϊ ςε 
όλα τα εύδη τησ ανωτϋρω προμόθειασ. 
 
9. Ημερομηνύα διαγωνιςμού:  Ημερομηνύα διαγωνιςμού ορύζεται η 01-09-2021 ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 11:00 
πμ. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβϊλλουν ενώπιον τησ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού ό να αποςτεύλουν τισ 
ϋγγραφεσ προςφορϋσ τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςτο Σμόμα Πρωτοκόλλου του Δόμου Μυτιλόνησ ( Ελ. 
Βενιζϋλου 13-17 Μυτιλόνη 2οσ όροφοσ), το αργότερο μϋχρι και την 31-08-2021 ημϋρα Σρύτη και ώρα 14:30. 
 
10. Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών: 365 ημϋρεσ. 
 
11. Γλώςςα ςύνταξησ προςφορών: Ελληνικό. 
 
12. Φρηματοδότηςη: Η δαπϊνη θα βαρύνει τουσ Κ.Α 30.6662.0009 και 35.6662.0005 οικονομικού 
προώπολογιςμού 2021 του Δόμου Μυτιλόνησ.  
χετικϋσ οι υπ’ αριθμ. 460/5-07-2021 και 461/05-07-2021 Α.Α.Τ (αποφϊςεισ  ανϊληψησ υποχρϋωςησ) 
 
13. Ενςτϊςεισ: 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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