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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι 
Θερµής» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  3/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.687,00 ευρώ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2479/15-5-2014 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (∆ΕΥΑΛ), προκηρύσσει 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση 
αγωγού Συνδέσµου στην θέση Πύργοι Θερµής», µε προϋπολογισµό 50.687,00 
ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, µε 
προϋπολογισµό 43.696,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Τιµολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµός Μελέτης), από την 
έδρα της υπηρεσίας: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, µέχρι τις 21-05-
2014 ηµέρα Τετάρτη.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510 46388, Φαξ: 22510 40121, αρµόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία: κ. Γιώργος Αποστολής. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 22-05-2014, ηµέρα Πέµπτη και ως ώρα λήξης 
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Η επιλογή του Αναδόχου θα 
γίνει µε την συνοπτική διαδικασία «πρόχειρου διαγωνισµού» του άρθρου 29 του 
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί 
µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της περ. δ) του άρθρου 
3 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).  

4. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.1 Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 

που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 & 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. 

α.2 Εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που καλύπτουν την παραπάνω κατηγορία µε δυνατότητα 
ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
∆17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (ΦΕΚ Β’ 1314/11-10-01) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.   

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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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 αρµόδιου 
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. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟΚΠΛ-6ΤΠ



γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται απίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελεστεί έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, 
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.  

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων  
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός   
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ 
εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία»). Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 874,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (1) µήνα και τριάντα (30) ηµερών, 
µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι για διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

6. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) µήνα και αρχίζει 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους της ∆ΕΥΑΛ (ΚΩ∆: 15.90.920.00 ΕΡΓΟ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ).  

8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΥΑΛ 

 

 

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 
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