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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθειας με τίτλο: 

 "Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Βορειοδυτικού τμήματος 

του ∆ήμου Λέσβου" 

 

Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ 

 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας, με τίτλο: "Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις 
ανάγκες του Βορειοδυτικού τμήματος του ∆ήμου Λέσβου", προϋπολογισμού 59.828,70 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Επωνυμία Δήμος Λέσβου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 

Τηλέφωνο 22513 50 565,516 

Φαξ 22513 50 510 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Πελαγία Αράμβογλου, Μαρίνος Αντωνέλλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.mytilene.gr 

Κωδικός NUTS EL 411 

 
 

http://www.mytilene.gr/


  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 
 
3. Κωδικοί CPV: 44113620-7 (προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος), 44113900-4 ( 
υλικά συντήρησης οδών). 
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL411. 
 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις 
ανάγκες του Βορειοδυτικού τμήματος του ∆ήμου Λέσβου και συγκεκριμένα των Δημοτικών 
Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-Άντισσας, Καλλονής, Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας. 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. 
 
 
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά 
σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας 
αρχής. Η ολοκληρωτική παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα (1) 
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και για ένα (1) ημερολογιακό έτος. 
 
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται το άρθρο 2.2 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
 
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο όλων των ειδών της 
προμήθειας που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ημερομηνία διαγωνισμού: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 16ην Νοεμβρίου 2018,  ημέρα 
Παρασκευή. 
 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ πμ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17,  σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 
 
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες. 



  

 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 
 
14. Χρηματοδότηση: Με την αριθμ. 828/11-07-2018 ΑΑΥ πολυετούς υποχρέωσης με την 
οποία  δεσμεύεται πίστωση ύψους συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) 
για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του 
Βορειοδυτικού τμήματος του ∆ήμου Λέσβου" , η οποία κατανέμεται στα έτη 2018 και 
2019 ως εξής:  
 
  - Στο τρέχον έτος 2018 δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.  
    30.6662.0026 του  προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικονομικού έτους 2018, 
     
- Στο έτος 2019 ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ). 

 
 
Σχετική η υπ’ αριθμ. 554/13-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λέσβου, για την  έγκριση δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης. 
 
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) και στο site του Δήμου www.mytilene.gr και στον τοπικό ελληνικό 
τύπο. 

 

 

 

                    Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ 

 

                                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

 

 

 

 

   


