
 

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη, 20-07-2015 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      Αριθ. πρωτ. 4491 
              ΛΕΣΒΟΥ 
Αριθ. Μελέτης : 24 / 2015 
Α∆Α: 7Ζ0ΤΟΚΠΛ-ΙΑΒ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (∆ΕΥΑΛ) προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου : «Αντικατάσταση τµηµάτων αγωγού ύδρευσης 
Συνδέσµου στην ευρύτερη περιοχή Παµφίλων – Πύργοι Θερµής» µε προϋπολογισµό εργασιών 
59.998,37 € (µε αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.) 
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες των Υδραυλικών και των Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων. 

 
2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κ.Α. 15.11.010.00) µε συ-

νολική πίστωση 60.000,00 € για το έτος 2015.  
 
3. Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση και να αποκτήσουν τα συµβατικά 

τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας, Τιµολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµός Μελέτης) και το Έντυπο της 
Οικονοµικής Προσφοράς, είτε από τα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ µέχρι και την Πέµπτη 6 Αυγούστου 2015, 
είτε από την επίσηµη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr). 
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ στο τηλέφωνο : 22510-24444, αρµό-
διος υπάλληλος : κ. Φινδανής Παρ. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax επικοινωνίας : 22510-40121). 

 
4. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών :Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 07-08-

2015 και ως ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη – 1

ος
 όροφος). 

 
5. Σύστηµα υποβολής προσφοράς: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε σύ-

στηµα προσφοράς το «µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 
 
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές : 
 

1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 
α) εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στη Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτροµηχα-
νολογικά. 

 
β) Προερχόµενες από κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 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 εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε 
τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.   

 
γ) Προερχόµενες από ως ανωτέρω β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνω-
ρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατού-
µενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  

 
2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ  της παρ. 1 
σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 16 του Κ∆Ε, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2 περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο-
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε πο-
σοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 

  
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
µατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 
 

7. Απαιτούµενες εγγυήσεις : Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 1.200,00 € που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΛ. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέ-



 

  
  

πει να έχουν χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ηµερολογιακών µηνών από την ηµέρα δηµο-
πράτησης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι και τις 07-12-2015. 

 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν επί τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπο-

βολής των προσφορών. 
 
9.   Προθεσµία περάτωσης του έργου : Η συνολική συµβατική προθεσµία για την κατασκευή του έργου  

ορίζεται σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 

10. Κατακύρωση δηµοπρασίας :Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρ-
χή του έργου (∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ). 

 
11. Λοιπές πληροφορίες: Η µελέτη και η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την αριθ. 137/ 27-05-

2015 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ. 
 
 
 

 Μυτιλήνη, 20  Ιουλίου 2015  
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 
 

∆ηµήτρης Ακριώτης 

 
 



∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας έργου τύπου Β 

  

Έργο : Κατασκευή έργων αποχέτευσης στο Κουµκό (Φάση Β΄)                                                                                                          3   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


