
 

  
  

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη,  27 – 04 - 2015 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
              ΛΕΣΒΟΥ       Αριθ. πρωτ. 2146 
Αριθ. Μελέτης : 12/ 2015 
Α∆Α: Ω6ΒPOΚΠΛ-OIΠ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης–Αποχέτευσης Λέσβου (∆.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευ-
σης – αποχέτευσης στη δηµοτική ενότητα Πλωµαρίου» µε προϋπολογισµό 53.400,00 € (µε 
την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.) 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων ή Υδραυλικών υπό πίεση. 
 

2. Χρηµατοδότηση : Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Λ.  
 
3. Παραλαβή τευχών : Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµβατικών τευχών του 

διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προ-
διαγραφές, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµός Μελέτης, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) 
από την επίσηµη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).  
Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς από 
τα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1

ος
 όροφος, Μυτιλήνη) µέχρι και τη ∆ευτέρα 

04-05-2015. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22510-24444, fax επικοινωνίας : 22510-40121, αρµόδιοι υπάλλη-
λοι για επικοινωνία : κ. Φινδανής Παρασκευάς. 
 

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 05-05-2015 ηµέ- 
ρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (οδός 
Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, 1

ος
 όροφος). 

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

µε σύστηµα προσφοράς το «µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 
Η ∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του έργου εγκρίθηκε µε την αριθ. 58/ 27-03-2015 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής : Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
  α) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-

ρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 
και άνω µε έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας υδραυλικά ή υδραυλικά υπό 
πίεση. 
 
β) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα µητρώα της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου που καλύπτουν την κατηγορία υδραυλικών έργων ή υδραυλικών έργων 
υπό πίεση και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντίστοιχου προϋπολογισµού. 
 
γ) Επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού χώρου ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του ελληνικού µητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
 
δ) Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέ-
ρω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους.. 
  

7. Απαιτούµενες εγγυήσεις : Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους 1.068,00 € που θα απευθύνεται στη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. Οι εγγυητικές επιστολές 



 

  
  

συµµετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 
δηµοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι και τις 05-07-2015. 

 
8. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου:  Η συνολική συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορί-

ζεται σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. 

 
9. Λοιπές πληροφορίες : Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρ-

χή του έργου (∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆.Ε.Υ.Α.Λ.). 
 
 
 

 Μυτιλήνη,  27 Απριλίου 2015  
 
 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 

∆ηµήτρης Ακριώτης
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