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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ
Μυτιλήνη, 09-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Τ./30077

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ
2285 /2022
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ τευχϊν μελζτθσ – τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργεια διαδικαςίασ απευκείασ
ανάκεςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Αντικεραυνική Προςταςία χολείων Δήμου
Μυτιλήνησ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - Περί
αρμοδιοτιτων Δθμάρχου.
2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. ιδ του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ διμων και
περιφερειϊν» του Ν. 4623/2019.
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ιδιαιτζρωσ των άρκρων 36, 116, 118 και 120, όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
5. Σθν ανάγκθ του Διμου για άμεςθ υλοποίθςθ του ζργου του κζματοσ.
6. Σθ με αρικ. 67/2022 μελζτθ του ζργου «Αντικεραυνική Προςταςία χολείων Δήμου
Μυτιλήνησ», προχπολογιςμοφ 59.773,39 €, με Φ.Π.Α. 17%.
7. Σθ με αρικ. 383/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΑΡ46ΜΓΘΓ-ΗΔΒ), απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
Μυτιλινθσ – ζγκριςθ τεχνικοφ προγράμματοσ Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2022,
8. Σθ με αρικ. 384/2021 (ΑΔΑ: 654Τ46ΜΓΘΓ-Ι0Π ), απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
Μυτιλινθσ – ζγκριςθ προχπολογιςμοφ Διμου Μυτιλινθσ οικονομικοφ ζτουσ 2022,
9. Σθ με αρικ. 244/2022 (ΑΔΑ: ΨΜ4Ο46ΜΓΘΓ-ΑΘΞ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
Μυτιλινθσ – αλλαγι τίτλου ΚΑ προχπολογιςμοφ Διμου Μυτιλινθσ οικονομικοφ ζτουσ 2022,
10. Σο 27898/22-8-2022 Πρωτογενζσ Αίτθμα Ανάλθψθσ Δαπάνθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
υπθρεςιϊν, καταχωρθμζνο ςτο ΚΘΜΔΘ με ΑΔΑΜ: 22REQ011121313
11. Σισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ τρζχοντοσ ζτουσ του Διμου ςτο KA
30.7336.0002.
12. Σθ με ΑΑΤ 725/06-09-2022 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ – εγκεκριμζνο αίτθμα (ΑΔΑΜ:
22REQ011193986 και ΑΔΑ: 65Λ646ΜΓΘΓ-ΧΤΒ) και τθ βεβαίωςθ τθσ αν. Προϊςταμζνθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των
προχποκζςεων τθσ παρ. 1α του άρκρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο
Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ
13. Σθ με αρικ. πρωτ. 29017/06-09-2022 βεβαίωςθ τθσ Αν. Προϊςταμζνθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ότι θ αξία των απευκείασ ανάκεςθσ ζργων δεν ξεπερνοφν το 10% τθσ
αξίασ του ςυνόλου των τεχνικϊν ζργων που εμφανίηονται ςτο τεχνικό πρόγραμμα και τον
προχπολογιςμό του Διμου Μυτιλινθσ του ζτουσ 2022.

ΑΔΑ: Ψ1ΔΥ46ΜΓΘΓ-9ΟΤ

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Σθν ζγκριςθ τθσ με αρικ. 67/2022 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ
και των ςυνοδευόμενων αυτισ τευχϊν του ζργου «Αντικεραυνική Προςταςία χολείων
Δήμου Μυτιλήνησ» προχπολογιςμοφ 51.088,37 € πλζον Φ.Π.Α., ιτοι 59.773,39 € με Φ.Π.Α.
17%.
2. Θ επιλογι αναδόχου και θ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν καταςκευι του ανωτζρω ζργου
κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευθείασ ανάθεςησ του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 με
χρήςη του ΕΗΔΗ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.Θ ανάκεςθ του
ζργου κα γίνει με μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική
άποψη προςφορά, μόνο βάςει τιμήσ, ςφμφωνα με το άρκρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016
3. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, ζχουν μόνο οι οικονομικοί φορείσ που
προςκαλοφνται να υποβάλουν προςφορά και δραςτηριοποιοφνται ςτην κατηγορία ζργων
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Δεν θα αξιολογηθοφν προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν
προςκλήθηκαν να υποβάλουν προςφορά.
4. Θα αποςταλεί πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ ςτουσ κάτωθι τρεισ οικονομικοφσ φορείσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 120 παρ. 3 β Ν. 4412/16 και θ οποία κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘ για
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ:


ΤΚΑ ΙΩΑΝΝΘ, με ΑΦΜ: 043625939



ΕΡΓΟΣΕΧΝΙΚΘ ΟΕ, Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΘ-Ε.ΣΟΚΟ & ΙΑ, με ΑΦΜ: 082780230



ΣΕΧΝΘΜΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. με ΑΦΜ: 099832524

5. Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται θ
26-09-2022 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00. Ωσ θμερομθνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ
αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται θ 30-09-2022 θμζρα Παραςκευή και ϊρα 10:00.
Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν για το εν λόγω ζργο κα διενεργθκεί
από τθν υπάλλθλο Αραμπατηι Αικατερίνθ.

Ο Δήμαρχοσ Μυτιλήνησ

Κφτελησ Ευςτράτιοσ
Ε.Δ.
1. Γραφείο Δθμάρχου
2. Αντιδιμαρχο Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, κ. Ευςτράτιο Σηιμι
3. Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (κ. Παπαχριςτοφόρου Ανδρζα)
4. Φάκελοσ Ζργου (κ. Ε. ζντα)

