
 

  
  

         ΑΓΑ: ΩΗΣΘΟΚΠΛ-Ο67
         
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Μςηιλήνη, 29 – 06 - 2016 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
              ΛΔΒΟΤ       Απιθ. ππωη.  5375 
Απιθ. Μελέηηρ : 24 / 2016 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
1. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (Γ.Δ.Υ.Α.Λ.) πξνθεξχζζεη ππόσειπο 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Αποκαηάζηαζη ηομών οδοζηπωμάηων 
δικηύων ζηιρ Γημοηικέρ Δνόηηηερ Δπεζού - Ανηίζζηρ» κε πξνυπνινγηζκφ 16.800,00 € (ρσξίο 
ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α.) 
Τν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Έπγων Οδοποιϊαρ. 
 

2. Υπημαηοδόηηζη: Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Λ.  
 
3. Παπαλαβή ηεςσών : Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, Τερληθή Έθζεζε, Τηκνιφγην Μειέηεο, Σπγγξα-
θή Υπνρξεψζεσλ, Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Πξνυπνινγηζκφο Δξγαζηψλ Μειέηεο) απφ ηελ επί-
ζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΥΑΛ. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, είηε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr), είηε απφ ηα 
γξαθεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Λ. (Δι. Βεληδέινπ 13-17, 1

νο
 φξνθνο, Μπηηιήλε) μέσπι και ηην Πέμπηη 14-7- 

2016.  
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν : 22510-24444, fax επηθνηλσλίαο : 22510-40121, αξκφδηνο ππάιιε-
ινο γηα επηθνηλσλία : θ. Φηλδαλήο Παξαζθεπάο. 
 

4. Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών : Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 15-7-2016 εκέξα 
Παπαζκεςή θαη ψξα 10.00 π.μ. (ιήμε επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Λ. 
(νδφο 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 έκπηωζηρ» ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3669/2008. 
Η Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 196/30-05-2016 απφθα-
ζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Λ. 
 

6. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ : Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί : 
  α) Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεη-

ξήζεσλ (ΜΔΔΠ) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ ηάμε Α1 και 
άνω κε έδξα νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα γηα έπγα θαηεγνξίαο Οδοποιίαρ. 
 
β) Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφ-
ηεηαο Λέζβνπ πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαηεγνξία έπγων Οδοποιίαρ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλά-
ιεςεο έξγσλ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
γ) Δπηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο 
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππν-
γξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ 
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε αληίζηνηρε κε ηηο 
θαινχκελεο ηνπ ειιεληθνχ κεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
 
δ) Σην δηαγσληζκφ δεν γίνονηαι δεκηέρ κοινοππαξίερ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ αλσηέ-
ξσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο.. 
  

7. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ : Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο χςνπο 335,00 € πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηε Γ.Δ.Υ.Α.Λ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεην-
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ρήο πξέπεη λα έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκν-
πξάηεζεο, δειαδή πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηοςλάσιζηον μέσπι και ηιρ 15-09-2016. 

 
8. Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος:  Η ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξί-

δεηαη ζε δέκα (10) ημεπολογιακούρ μήνερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

9. Λοιπέρ πληποθοπίερ : Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξ-
ρή ηνπ έξγνπ (Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην Γ.Δ.Υ.Α.Λ.). 

 
 
 

 Μπηηιήλε, 29 Ινπλίνπ 2016  
 
 

Ο Ππόεδπορ  
ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

 
 
 

    πςπίδων Γαληνόρ 
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