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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Μυτιλήνη,19-09-2022 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                             Αριθ. Πρωτ.:  Δ.Σ.Τ./31133 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 
__________________________________________________                                     
Δ/νςθ: Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ                 
Σαχ. Κωδ: 811 32  

ΠΡΟ: (Μζςω Ε..Η.Δ.Η..) 

 
 ΤΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 

 ΕΡΓΟΣΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ-Ε.ΣΟΚΟ & ΙΑ 

 ΣΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. 
   

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
(με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ του Δημάρχου) 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

«ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» 
ΚΑΣΑ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016, ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΧΤΕΙ 

 
 
Ο Διμαρχοσ Μυτιλινθσ 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 «ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ»,  

προχπολογιςμοφ 59.773,39 €, με Φ.Π.Α. 17%. 
7. Σθ με αρικ. 383/2021, απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Μυτιλινθσ – ζγκριςθ τεχνικοφ 

προγράμματοσ Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2022, 
8. Σθ με αρικ. 384/2021, απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Μυτιλινθσ – ζγκριςθ τεχνικοφ 

προγράμματοσ Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2022, 
9. Σθ με αρικ. 244/2022 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Μυτιλινθσ – αλλαγι τίτλου ΚΑ   

προχπολογιςμοφ Διμου Μυτιλινθσ οικονομικοφ ζτουσ 2022, 
10. Σο πρωτογενζσ αίτθμα (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).  
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. 

14.  Σθ με αρ. 2285/2022 Απόφαςθ Δθμάρχου. 
 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 
Σουσ ενδιαφερόμενουσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τθν εν ιςχφ νομοκεςία για 
τθν ανάκεςθ του ζργου, να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ «ΕΗΔΗ- 
ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ», ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 1: Περιγραφή και προχπολογιςμόσ του ζργου 

Σο ζργο με τίτλο: «ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ», κα εκτελεςτεί ςε Πθγι, 
Μυςτεγνά, Νζεσ Κυδωνίεσ, Λουτρόπολθ Θερμισ, Αφάλωνα και Μεγαλοχϊρι του Διμου Μυτιλινθσ, αφορά 
ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν για τθν αντικεραυνικι προςταςία ςε 6 ςχολεία του Διμου Μυτιλινθσ. (CPV: 
31216100-4 Εξοπλιςμόσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ). Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, 
ορίηεται ςε τζςςερεισ (4) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από 
Πιςτϊςεισ του Διμου Μυτιλινθσ (K.A.Ε. 30.7336.0002) και υπόκειται ςε όλεσ τισ ςχετικζσ κρατιςεισ υπζρ 
τρίτων και Δθμοςίου, νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ κλπ..  

Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου (εκτιμϊμενη αξία τησ ςφμβαςησ) ανζρχεται ςε 51.088,37 € πλζον Φ.Π.Α. 
17%, 59.773,39 € με Φ.Π.Α. 17%. 

Άρθρο 2: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ - Προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ 
ςφμβαςησ χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Άρθρο 3: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ  

3.1 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, 
για τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα : 

α) το ςυμφωνθτικό, 

β) θ παροφςα πρόςκλθςθ,  

γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
υποςυςτιματοσ, 

δ) ο προχπολογιςμόσ μελζτθσ, 

ε) το τιμολόγιο μελζτθσ, 

ςτ) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 
η) τεχνικι ζκκεςθ 

θ) ΑΤ 

κ) ΦΑΤ 

ι)τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 
επί όλων των ανωτζρω.  

3.2 Προςφζρεται πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Κάκε 
είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠ- Ε..Η.ΔΗ.».  

Άρθρο 4: Κριτήριο ανάθεςησ τησ φμβαςησ  

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) - άρκρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016.  

Άρθρο 5: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που προςκαλοφνται ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία ζργου ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ οικονομικϊν φορζων που δεν προςκλικθκαν να 
υποβάλουν προςφορά (άρκρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του 
Ν.4782/2021). 

Άρθρο 6: Ηλεκτρονική υποβολή φακζλου προςφοράσ 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ (ςφμφωνα με το άρκρο 36 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 4 του Ν. 4782/2021) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται 
ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ «ΕΗΔΗ- ΔΗΜΟΙΑ 
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ΕΡΓΑ» και υπογράφονται με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από 
αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 7: Ημερομηνία και ϊρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολή προςφορϊν  

Ωσ ημερομηνία και ϊρα λήξησ τησ 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. 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν προβαίνουν 
ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, και μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Δ/νςθσ επί των προςφορϊν, 
εκδίδεται θ απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ οποία κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω του υποςυςτιματοσ ΕΗΔΗ – Δθμόςια Ζργα (άρκρο 13Α τθσ 
ΚΤΑ 166278/25-6-2021 ΚΤΑ ΕΗΔΗ – Δθμόςια Ζργα). 

Άρθρο 8: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν  

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν. 
4412/2016, για διάςτθμα δζκα (10) μηνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Άρθρο 9 : Περιεχόμενο Φακζλου Προςφοράσ 

 Ο φάκελοσ προςφοράσ των ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει 
τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ: (α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ» και (β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

9.1 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 

τον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται  θ «Οικονομικι Προςφορά» και τα ακόλουκα  
«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»: 

1. Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. ςε ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Τπεφθυνη Δήλωςη αντί ποινικοφ μθτρϊου με τθν οποία να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων δεν ζχει 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για τα αδικιματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ ζωσ ςτ’ Ν. 
4412/2016. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ αφορά και τα πρόςωπα των 
τελευταίων τεςςάρων εδαφίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16. 

3. Πιςτοποιητικά φορολογικήσ ενημερότητασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα 
δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ και να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του. 

4. Πιςτοποιητικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ, που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ και να είναι ςε ιςχφ κατά 
το χρόνο υποβολισ του. Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του 
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ)  για τα 
ςτελζχθ-μθχανικοφσ του που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ και που ζχουν 
υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΣΑΑ –ΣΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Δεν αποτελοφν απόδειξθ 
ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  των φυςικϊν 
προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι.  

5. Τπεφθυνη Δήλωςη του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

6. Τπεφθυνη Δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 74 Ν. 4412/16, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ 
του οριηόντιου αποκλειςμοφ. 

7. Τπεφθυνη Δήλωςη του προςφζροντοσ ότι: α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί,  τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
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περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α 
του ν. 4412/2016,β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί και γ) 
λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ από τθν ανακζτουςα αρχι. 

8. Τπεφθυνη Δήλωςη, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο προςφζρων ςυμφωνεί και αποδζχεται πλιρωσ 
τουσ όρουσ τθσ με αρ. 67/2022 μελζτθσ. 

9. Τπεφθυνη Δήλωςη του προςφζροντοσ ότι ο ίδιοσ ι ελεγχόμενο από αυτόν φυςικό ι νομικό πρόςωπο 
δεν ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευκείασ ανάκεςθ) με το Διμο 
Μυτιλινθσ για διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ ανάκεςθσ.  

ε περίπτωςη νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», 
με κζμα: “Δικαιολογθτικά Προςωρινοφ Αναδόχου- Κατακφρωςθ’’, τα νομιμοποιητικά ζγγραφα από τα 
οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ.  

Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολήσ τουσ, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ. 

9.2 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομική Προςφορά» περιζχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από 
το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ φόρμεσ και υπογράφεται με προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό. 

9.3 Επιςθμαίνεται ότι οικονομικόσ φορζασ παράγει, από το Τποςφςτθμα ΕΗΔΗ-Δθμόςια Ζργα τα 
ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπϊςεισ») των Δικαιολογητικϊν υμμετοχήσ και τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ 
ςε μορφι αρχείου PDF, τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμζνα με προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό και 
επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. 

Άρθρο 10:  Ζννομη προςταςία κατά πράξησ ή παράλειψησ τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, κακϊσ και τθν αναςτολι εκτζλεςθσ, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 45 ζωσ 56 του π.δ. 18/1989, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλιτωσ χωρίσ να επιτρζπεται θ προθγοφμενθ άςκθςθ άλλθσ ειδικισ ι ενδικοφανοφσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Σο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ορίηεται ίςο 
με το πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρθρο 11  

τθν προκείμενθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ιςχφουν και εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκαν με τον Ν. 4782/2021 και ιςχφουν .   

Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.mytilene.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΣΕΕ. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 
 
 

ΚΤΣΕΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 

http://www.mytilene.gr/
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