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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ 

 

  
Ο Γήκνο Λέζβνπ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 
ΥΩΡΟΤ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ (ΥΑΓΑ) ΣΖΝ ΘΔΖ ‘ΟΤΣΕΑ-ΛΔΜΟΝΟΤ’ ΣΖ 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΛΤΦΑΝΣΩΝ, ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΛΔΒΟΤ, ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» κε πξνυπνινγηζκφ 4.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).  
 
Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Υ.Α.Γ.Α. ηεο ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο Αιπθάλησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ ζέζε Οπηδά - Λεκνλνχ έθηαζεο 140 
ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. 

πγθεθξηκέλα, ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΑΓΑ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ: 

 Πξνεηνηκαζία ρψξνπ θαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο δηάζπαξησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ΥΑΓΑ, θαη ζπγθέληξσζήο ηνπο ζην ππφ 
δηεπζέηεζε απνξξηκκαηηθφ αλάγιπθν. 
 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ηνπ απνξξηκκαηηθνχ 

αλαγιχθνπ 
 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο εηζφδνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ  
 Καηαζθεπή έξγσλ ηειηθήο θάιπςεο 
 Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ – εθρπιηζκάησλ 
 Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ 
 Έξγα δηαρείξηζεο νκβξίσλ 
 Έξγα νδνπνηίαο – εζσηεξηθψλ δηαδξνκψλ 
 Λήςε αληηδηαβξσηηθψλ κέηξσλ (έιεγρνη επηθαλεηαθψλ πδάησλ, θαζηδήζεηο) 
 Έξγα θχιαμεο θαη ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ (πεξίθξαμε, ζχξεο εηζφδνπ, ρψξνη ζηάζκεπζεο 

απνξξηκκαηνθφξσλ, θιπ.) 
 Αληηππξηθά κέηξα (αληηππξηθή δψλε)   

 
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ. 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ                                   

(κε ΓΔ & ΔΟ θαη 
Aπξφβιεπηα) 

ΟΓΟΠΟΙΙΑ 2.612.699,93 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 1.128.945,59 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο 3.741.645,53 € (σωπίρ Φ.Π.Α. και 
Αναθεώπηζη).  
 
1. Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δηαηίζεηαη 
δσξεάλ απφ ην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα, 3

νο
 φξνθνο, Σκήκα Γεκνπξαζηψλ (αξκφδηα ππάιιεινο: 

Σζαπψλε Μαξία), νδφο Δι. Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε, ηει. : 22513-50553, θαμ : 22513-50508. 
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ 
κέρξη θαη ηελ 19-3-2015, ημέπα Πέμπηη. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν 



εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mytilene.gr., ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, επηινγή πξνθεξχμεηο) εθηφο αλ 
αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.    
 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 24-3-2015, ημέπα Σπίηη θαη ψξα 9:30 π.κ. έσο 10:00 π.κ. (ψξα 
ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζηελ νδφ Δι. 
Βεληδέινπ 13-17 ζηε Μπηηιήλε. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ 
πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί κελ, αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα 
δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα 
γλσζηνπνηεζεί κε θαμ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο 
έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα  (10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα 
επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο λέεο 
απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζ΄ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. 
ηελ πεξίπησζε απηή ηεχρε κπνξνχλ λα δίδνληαη κέρξη θαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην 
δηαγσληζκφ (ε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζκεηξάηαη).  
 
Η Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξκφδηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά 
έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6. ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) θαη θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή 
 
2. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
2.1  Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ                                   

(κε ΓΔ & ΔΟ θαη 
Aπξφβιεπηα) 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗΝ 
ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

ΟΓΟΠΟΙΙΑ 2.612.699,93 3εο θαη άλσ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 1.128.945,59 2εο θαη άλσ 

 

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα 

νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 

θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε 

ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 

2.2  Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε 
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 
(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 
ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο 
θαηεγνξίαο.  

2.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 
αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο 

http://www.mytilene.gr/


ηεο ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ 
θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ 
δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο 
θαηεγνξίαο.  

2.4 Γε ζπληξέρεη πεξίπησζε αλαβάζκηζεο νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο. 

2.5 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 
θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ («θχξηα θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ 
θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 
3. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 75.862,07 
ΔΤΡΩ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο (θαη 
ησλ επαλαιεπηηθψλ απηήο). 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Λέζβνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο 
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο. 
 
4. Υξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη επηά (7) κήλεο. 
 
5. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε  ζην 
ΔΠΑ 2007-2013 θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 
 
6. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 
 
 
 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 
 

 
 
 
 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΑΛΖΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


