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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΧΑΛΚΕΛΙΑ” 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) / ΕΣΠΑ 2007- 2013 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 780.000,00 Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  με προϋπολογισμό 780.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.).  
 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν: 

 Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και 

συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριμματικό ανάγλυφο έκτασης της τάξης των 19 στρεμμάτων. 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου 

 Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης 

 Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων (ανάπτυξη πρασίνου) 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων 

 Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

 Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων 

 Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου κλπ.) 

 Αντιπυρικά μέτρα ( αντιπυρική ζώνη)  

 Κατασκευή έργων παρακολούθησης του χώρου κατά τη φάση της μετέπειτα φροντίδας (έλεγχοι επιφανειακών υδάτων, 

καθιζήσεις). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                   

(με ΓΕ & ΕΟ και 
Aπρόβλεπτα) 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 285.416,91 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 378.409,80 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 663.826,71€ (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).  
 

1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από το 
Δημαρχιακό Κατάστημα, 3ος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών (αρμόδια υπάλληλος: Τσαπώνη Μαρία), οδός Ελ. Βενιζέλου 
13-17, Μυτιλήνη, τηλ. : 22513-50553, φαξ : 22513-50508. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 12-3-2015, ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
(Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. ενημέρωση, προκηρύξεις) εκτός αν αναλάβουν την 

αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Λέσβου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (9:30 π.μ. - 10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται 
ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ 
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να 
δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).  
 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις αρμόδιες νομοθετικές διατάξεις. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή 
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2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
2.1  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                   

(με ΓΕ & ΕΟ και 
Aπρόβλεπτα) 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 285.416,91 Α2 και άνω 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 378.409,80 1ης και άνω 

 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται 

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 

ποσοτική άποψη. 

2.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας.  

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται 
επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ 
εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.448,28 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 

6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 
 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Λέσβου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 
 
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι επτά (7) μήνες. 
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 
6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

 
Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) : 
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, 
τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα 
γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX. 


