
 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
    Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

                     E-mail:deyam2@otenet.gr 
              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του τμήματος ΙΙ (Μόριας – Λάρσου) του έργου 
«36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2014 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2007-2013 Κωδ.Έργου: 2010 ΣΕ 07180012 της ΣΑΕ 
071/08 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.175,00 €  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2105/23-4-2014 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), προκηρύσσει 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μετατόπιση 
αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος ΙΙ (Μόριας 
– Λάρσου) του έργου: 36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ», με 
προϋπολογισμό 68.175,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 58.771,78 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμός Εργασιών), από την έδρα της 
υπηρεσίας: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, μέχρι τις 30/4/2014, ημέρα 
Τετάρτη. Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.deyamyt.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2251046388, Φαξ: 
2251040121, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Γιώργος Αποστολής.  

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-05-2014, ημέρα Παρασκευή 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» της περ. δ) του 
άρθρου 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/08 του ΚΔΕ.  

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

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 & 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.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: ΒΙ0ΒΟΚΠΛ-1ΜΟ



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 ΚΔΕ (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 ΚΔΕ. 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 ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 1.175,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα και 30 ημέρες, 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 το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Κωδ.Έργου: 2010 ΣΕ 
07180012)  

8. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 10 του Ν. 3614/07, όπως το άρθρο αυτό 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α’86/11-04-12), προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής έως 10% του συμβατικού ποσού. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ.  
Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου).  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

             ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ   
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