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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
1. Ο Γήκνο Λέζβνπ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ : 

«Άμεζη αποκαηάζηαζη ηυν αποσεηεςηικών αγυγών πποζαγυγήρ ηηρ μονάδορ επεξεπγαζίαρ 
λςμάηυν Καλλονήρ ηος Γήμος Λέζβος» κε πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ 60.000,00 € (κε αλαζεψξεζε 
θαη ρσξίο ην Φ.Π.Α.) 
Τν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Τδπαςλικών Έπγυν. 

 
2. Υπημαηοδόηηζη: Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΣΑΤΑ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κε ζπλνιηθή 

πίζησζε 69.600,00 € γηα ην έηνο 2015 (Κ.Α. 25.7312.0027).  
 
3. Παπαλαβή ηεςσών: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα απνθηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε Αλνηρηήο Πξφρεηξεο Γηαδηθαζίαο, Τηκνιφγην Μειέηεο, Δηδηθή 
Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ, Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Τερληθή Πεξηγξαθή, Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο) θαη 
ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, είηε απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κέρξη και ηην 
Παπαζκεςή 18-9-2015, είηε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
(www.mytilene.gr/category/prokiriksis/ επη-ινγή πξνθεξχμεηο). 
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην ηειέθσλν : 22513-50557, 
αξκφδηα ππάιιεινο: θ. Τζαπψλε Μαξία ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (fax επηθνηλσλίαο : 22513- 
50508). 

 
4. Υπόνορ και ηόπορ ςποβολήρ πποζθοπών :Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Γεςηέπα 21-9-2015 θαη 

σο ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.μ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) ζηα 
γξαθεία ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηεο ΓΔΥΑΛ (Διεπζ. Βεληδέινπ 13-17, 81100 Μπηηιήλε – 1

νο
 φξνθνο). 

 
5. ύζηημα ςποβολήρ πποζθοπάρ: Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε  

ζχζηεκα πξνζθνξάο ην «με ενιαίο ποζοζηό έκπηυζηρ» ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3669/2008. 
 
6. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο : 
 

1. Μεμονυμένερ επγοληπηικέρ επισειπήζειρ : 
α) εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 
Υπ.Υ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Τδπαςλικά. 

 
β) Πποεπσόμενερ από κπάηη – μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ  ή ηος Δςπυπαφκού Οικονομικού 
Υώπος (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 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 αξκφδηνπ 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) Πποεπσόμενερ από υρ ανυηέπυ β) κπάηη, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσ-
ξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην 
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.  

 
2. Κοινοππαξίερ επγοληπηικών επισειπήζευν ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ  ηεο παξ. 1 
ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ, φπσο 

http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/%20επι-λογή%20προκηρύξεις)


 

  
  

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199 παξ. 2 πεξ. ββ) ηνπ Ν. 4281/2014 (θνηλνπξαμία ζηελ ίδηα 
θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα 
κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο. 

  
Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη, είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ 
ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
 

7. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο χςνπο 1.200,00 € πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν Λέζβνπ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) κελψλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο, ήηνη ηοςλάσιζηον μέσπι και ηιρ 20-4-2016. 

 
8. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών : Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί έξι (6) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
9.   Πποθεζμία πεπάηυζηρ ηος έπγος : Η ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ  

νξίδεηαη ζε ηέζζεπιρ (4) ημεπολογιακούρ μήνερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

10. Καηακύπυζη δημοππαζίαρ: Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε 
Αξρή ηνπ έξγνπ (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λέζβνπ). 

 
11. Λοιπέρ πληποθοπίερ: Η κειέηε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 496/13-7-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ Λέζβνπ θαη ε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 36/1-9-2015 απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 
 
 

 Μπηηιήλε, 9-9-2015  
 

Ο Γήμαπσορ Λέζβος 
 
 
 
 

πςπίδυν Γαληνόρ 
 

 
 

 



Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο έξγνπ ηχπνπ Β 
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