
  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Μυτιλήνη 19-05-2017 

Νομός Λέσβου 

Δήμος Λέσβου                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:  27606 

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Τηλέφωνο: 2251350565 

FAX:             2251350510 

E-mail: promithies@mytilene.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ  ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας κοπής θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων 

πρασίνου Νοτιοανατολικής Λέσβου, προϋπολογισμού  120.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχ.Κωδ.:81132 

Τηλ.:2251350516, 2251350565 

Telefax:2251350510 

E-mail:  promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από 

το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
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3. Κωδικός CPV:    90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού,  77312000-0 Υπηρεσίες 

εκκαθάρισης από αγριόχορτα. 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:  EL 411 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παροχή υπηρεσιών αφορά εργασίες κοπής 

θάμνων, χόρτων και καθαρισμοί σε συγκεκριμένους χώρους του  νοτιοανατολικού 

τμήματος του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης, Λ. 

Θερμής,  Αγιάσου, Γέρας, Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

 

7. Χρόνος παράδοσης εργασίας: Από την υπογραφή της και μέχρι 31-10-2017. 
 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης  

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:    οι εργασίες προβλέπονται να εκτελεστούν στο  

νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες  

Μυτιλήνης, Λ. Θερμής,  Αγιάσου, Γέρας, Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου. 

11. Κριτήριο ανάθεσης: :  Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά  

μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί συνολικά για όλες τις εργασίες 

των Δ.Ε. της Νοτιοανατολικής Λέσβου. 

 

12. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15η Ιουνίου 2017,  

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 42288. 
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13. Χρόνος ισχύος προσφορών: 90 ημέρες 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Χρηματοδότηση: Ιδίους πόρους του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 

35.6279.0005 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 310/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη 

υποχρέωσης) 

16. Ενστάσεις :  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. 

 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ                                                               
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