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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

«Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι Λέσβου» 

 

Ο  Διευθυντής του Μουσείου  

 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , για την εκπόνηση 

μελέτης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι Λέσβου», 

εκτιμώμενης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 50.000 ευρώ).  

Το έργο προβλέπει τη μελέτη για τη Δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μαθητών στο Σίγρι 

Λέσβου, με σκοπό τον επανασχεδιασμό και την ανακατασκευή του κτιρίου που βρίσκεται στο 

λιμένα του Σιγρίου και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Δυικής Λέσβου στο ΝΠΙΔ Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Οδός: 

8ης Νοεμβρίου 17/Μυτιλήνη, Τ.Κ.: 81131, NUTS: EL411., τηλ.-φαξ: 2251047033, 2253054434, 

e-mail: lesvospf@otenet.gr, ιστοσελίδα: www.lesvosmuseum.gr). Ανήκει στα Ν.Π.Ι.Δ., 

εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.petrifiedforest.gr. Κάθε είδους 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης lesvospf@otenet.gr.  Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 25/6/2021 

ώρα 11:00 π.μ. , η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 

της σύμβασης, το αργότερο έως την 30/06/2021 . 

http://www.petrifiedforest.gr/
mailto:lesvospf@otenet.gr


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

την 07/07/2021 και ώρα 11:00. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 07/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 

Ταξινόμηση κατά CPV : : 71320000-7, Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για 6 μήνες από την ημέρα 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ορίζεται σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.000,00 €  . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος 

της προσφοράς, ήτοι μέχρι 06/02/2022.  

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε της ΣΑΜΠ 988 της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου έτους 2020 με ενάριθμο 2020ΜΠ9880002. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος 

υπάλληλος: Ηλίας Βαλιάκος, τηλ.: 22510 47033, e-mail:lesvospf@otenet.gr .  

 

 

 

Ο Διευθυντής 

Νικόλαος Ζούρος 
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