
 
 
 
                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                                       

                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Μυτιλήνη:   02-06-2022 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/17550 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη                   ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο.                    
Ταχ. Κωδ: 81132      
Πληροφορίες: Μ. Αντωνέλλος       
Τηλ: 22513 50516       
E-Mail: promithies@mytilene.gr  
 
 
ΘΕΜΑ: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αριθ. πρωτ. 14082/06-05-2022 αρχική Απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια της προμήθειας με ΑΔΑ: 
Ω3ΩΘ46ΜΓΘΓ-ΓΘ5, 
2.  Την με αριθ. πρωτ. 14114/06-05-2022 αρχική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 22PROC010502946, 
3. To με αριθμ. πρωτ. 14926/16-05-2022 Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ακύρωση της αρχικής 
διαδικασίας ανάθεσης. 
 
Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ. 425/24-
03-2022, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22REQ010269808 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):35240000-8. 
 
Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των ειδών της 
προμήθειας. 
  
Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 160/2022 νέας 
επικαιροποιημένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ενδεικτικού προϋπολογισμού: 12.051,00 ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%. 
 
Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας: Δήμος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη. 
 
 
Κατάθεση προσφορών:  
 
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: η 10-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. 
 
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με τους παρακάτω τρόπους: 
 
1. Eίτε αυτοπροσώπως,  
2. Eίτε από νόμιμο εκπρόσωπο,  
3. Eίτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για 
    την αποστολή,  
4. Eίτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ημερομηνία αποστολής -voucher), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά 
    της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή.  





 
Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132. 
 
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [να έχει εκδοθεί τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του] ή   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, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β.  Φορολογική ενημερότητα. 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού 
φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 
του Ν.4782/2021). 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους.  
 
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) 
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 
στ.  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (ΓΕ.ΜΗ) εφόσον έχει εκδοθεί έως και ένα (1) μήνα πριν από την 
υποβολή του. 
 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε 
πλήρως τους όρους της αριθ. 160/2022 μελέτης  και ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε συμμορφώνονται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. 
 
 
 
 





 
 
η. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
 
                                                           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                                                                    (με ποινή αποκλεισμού) 

Η σειρήνα επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως Π.Σ.Ε.Α. και το πρακτικό Νο 4 / 1980 της επιτροπής Ε.Ε.Υ.Π. με τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις τους.  

Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνεται με προσκόμιση απόφασης άδειας 
κυκλοφορίας από το αρμόδιο για την έγκριση Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α. 

Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από τα κάτωθι έγγραφα: 

 Πιστοποίηση κατά CE.  
 Πιστοποιητικό Π.Σ.Ε.Α. του αρμόδιου Υπουργείου. Συμβατή με το σύστημα αυτόματου τηλεχειρισμού ΣΤΑ/ΗΣΣ 

μέσω ΟΤΕ  
 Πιστοποιητικό ηχητικών μετρήσεων.  

 

Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού 

1) Με την τεχνική προσφορά θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας της 
σειρήνας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης. Οι εγγυήσεις δύνανται να 
παρέχονται είτε από τον προμηθευτή είτε από τους κατασκευαστές.  

2) Ο προμηθευτής θα δεσμεύεται, με υπεύθυνη δήλωσή του, για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης, της 
επισκευής και της επάρκειας των ανταλλακτικών.  

3) Κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να συνοδεύεται, με συμπληρωμένο το φύλλο 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές με υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. 

4) Η προμήθεια θα παραδοθεί έτοιμη για πλήρη λειτουργία, τοποθετημένη στα σημεία που θα υποδείξει η ειδική 
Επιτροπή ή η Επιτροπή παραλαβής της. 

 
 
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον 
απαιτείται).  
 
H Μελέτη και τα έντυπα Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: 
www.mytilene.gr/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στον Υπάλληλο του Τμήματος 
Προμηθειών:  Μαρίνος Αντωνέλλος, στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: promithies@mytilene.gr, και Τηλ: 22513 50516. 
 
 
 
 

 
Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ 
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