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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
1. Ο Γήκνο Λέζβνπ, πξνθεξχζζεη ανοισηό ππόσειπο διαγυνιζμό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 
«ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΟΛΔΙΧΝ ΜΟΡΙΑ», κε πξνυπνινγηζκφ 17.000,00 ΔΤΡΧ 
(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.). 
 
Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:  
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κε πξνυπνινγηζκφ 10.652,73 (δαπάλε εξγαζηψλ)  
 
Τν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή αληηθεξαπληθήο πξνζηαζία ζην Γεκνηηθφ θαη ζην Γπκλάζην ηεο Μφξηαο. 
 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα έληππα πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Λέζβνπ, Δι. Βεληδέινπ 13-17, 81100, Μπηηιήλε, κέρξη ηελ 24-8-2015, εκέξα 
Γεπηέξα θαη ψξα 13.00κ.κ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, 
πξνθεξχμεηο), εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα. 
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΑΑΓΗΣΥ ππφδεηγκα ηχπνπ Β. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 22513-50557, FAX επηθνηλσλίαο 22513-50508, αξκφδηα ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία : Τζαπψλε Μαξία. 
 
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 25-8-2015, εκέξα Τξίηε θαη ψξα 9.30π.κ. έσο 10:00π.κ. (ψξα 
ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε ενιαίο ποζοζηό 
έκπηυζηρ  ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3669/08 (ΚΓΔ). 
 
Σηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 
 Μεμονυμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζευν (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο 
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β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 
Γεκφζηεο Σπκβάζεηο (Σ.Γ.Σ.) 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. 

 
δ. Δπηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ κε ηξηεηή (3)   

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ εξγνδεγψλ 
πηπρηνχρσλ ησλ κέζσλ ηερληθψλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην λφκν 576/1977. 

ε. Δπηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ θαηφρνπο ζρεηηθψλ αδεηψλ νη νπνίνη έρνπλ    
     ηνπιάρηζηνλ (3) ηξηεηή θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία απφ ηελ ιήςε ηεο άδεηαο. 

                                                           
1
 Εθόζον ζσνηρέτει περίπηφζη λόγφ ηοσ προϋπολογιζμού ηης ζύμβαζης, πρέπει να προβλέπεηαι και η δσναηόηηηα 

ζσμμεηοτής επιτειρήζεφν γραμμένφν ζηα Μηηρώα Περιθερειακών Ενοηήηφν  (βλέπεηε άρθρα 105 και 106 ηοσ ΚΔΕ). Σηην 

περίπηφζη ασηή να ηίθεηαι η ανηίζηοιτη πρόβλευη.  

http://www.mytilene.gr,/


           ζη. Δπηρεηξήζεηο πνπ αζθνχληαη απφ εκπεηξνηέρλεο κε πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ  
 θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία. 

 

4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 293,10 ΔΤΡΧ 
θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη 30 εκεξψλ κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη κήλεο. 
 
5. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΣΑΤΑ. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 
 
6. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  
 
 

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 
 
 
 
 

ΓΑΛΗΝΟ ΠΤΡΙΓΧΝ 
 

 
 
 

 
 


