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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου            

«Άρση Επικινδυνότητας Οδών Δ.Ε Πέτρας (θέση ΑΥΛΑΚΙ και στην οδό ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ προς 

ΤΣΙΧΡΑΝΤΑ)» ,σύμφ. με την υπ.αριθμ. 223 / 2015 απόφ. Δ.Σ., με προϋπολογισμό 39.999,89 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
Χωματουργικά με προϋπολογισμό 2.529,00 (δαπάνη εργασιών) 
Οικοδομικά  με προϋπολογισμό 21.918,80 (δαπάνη εργασιών)  
 
Το έργο αφορά την κατασκευή τριών νέων τοιχείων αντιστήριξης στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας λόγω 
κατάρρευσης ή βλαβών στα υφιστάμενα.  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το 
Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 7-12-2015, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των τευχών 
δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, 
προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες υπάλληλοι για 
επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία, Παπασωτηρίου Ελευθερία. 
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα 
λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
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 στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά οπουδήποτε στην Ελλάδα 1  

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. 

                                                           
1
 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

http://www.mytilene.gr,/


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. 

            δ.  Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα περιφερειακών ενοτήτων με εννεαετή (9)      
                 τουλάχιστον  εμπειρία που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών  
                  πτυχιούχων των μέσων τεχνικών σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/1977. 

ε. Επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 
(9)  εννεαετή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της άδειας. 

στ.Επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες με (11) ενδεκαετή τουλάχιστον 
κατασκευαστική εμπειρία. 

ζ. Υπομηχανικοί, Πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων μετά τριετία τουλάχιστον από την λήψη του πτυχίου τους. 

 
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 689,65 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 
 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.  
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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