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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 

Ο Δήμαρχος Λέσβου  

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών ΔΕ Μυτιλήνης, προϋπολογισμού  

69.844,32 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου 

Οδός: Ελ Βενιζέλου 13-17 

Ταχ.Κωδ.:81100 

Τηλ.:22513-50557 

Telefax : 22513-50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr 

Κωδικός NUTS: GR411 (ΛΕΣΒΟΣ) 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του 

τμήματος Κτιριακών – Συγκοινωνιακών –Λιμενικών έργων και Υπαιθρίων Χώρων 

(Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, 81100, 2ος όροφος)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 90680000-7 (Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας) 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: GR411 (ΛΕΣΒΟΣ). 

 

http://www.mytilene.gr/


  

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την εκτέλεση εργασιών με στόχο 

την αναβάθμιση των ακτών αναφορικά με το καθαρισμό  τους  της Δ.Ε. Μυτιλήνης 

με ειδικά μηχανικά μέσα .  

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών 

προσφορών  

 

7. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: 50 Ημέρες  

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Α)Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύνοψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, που είναι εγκαταστημένα σε : 

Ι) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ΙΙ) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

ΙΙΙ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

συμφωνίας, καθώς και 

ΙΩ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Β) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο της διακήρυξης. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν γίνεται υποδιαίρεση σε τμήματα  

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν Υπάρχουν  

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 

κατάστημα δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, την 4-7-2017, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 2 μήνες 

 



  

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0001 του 

προϋπολογισμού  του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με 548/17 Απόφαση της οικονομικής 

Επιτροπής  

 

15. 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.  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr), στον τοπικό τύπο καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου 

(www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). 

 

 

       Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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