
 

  
  

          
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη, 19– 05 - 2016 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
              ΛΕΣΒΟΥ       Αριθ. πρωτ.  3926 
Αριθ. Μελέτης : 3 / 2016 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων 
στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής» με προϋπολογισμό 
34.840,50 € (χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.) 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιϊας. 
 

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

διαγωνισμού (Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Τεχνική Έκθεση, Τιμολόγιο Μελέτης, Συγγρα-
φή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός Εργασιών Μελέτης) από την επί-
σημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα συμβατικά τεύχη και το Έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr), είτε από τα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1

ος
 όροφος, Μυτιλήνη) μέχρι και την Πέμπτη 2-6-

2016.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22510-24444, fax επικοινωνίας : 22510-40121, αρμόδιος υπάλλη-
λος για επικοινωνία : κ. Φινδανής Παρασκευάς. 
 

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3-6-2016 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.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 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 124/25-04-2016 απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

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

ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και 
άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 
 
β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα μητρώα της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λέσβου που καλύπτουν την κατηγορία έργων Οδοποιίας και έχουν τη δυνατότητα ανά-
ληψης 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 Δημόσιες 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 695,00 € που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετο-
χής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημο-
πράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 3-08-2016. 

http://www.deyamyt.gr/


 

  
  

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

ζεται σε οκτώ (8) 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 (Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.). 

 
 
 

 Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2016  
 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 
 
 

Δημήτρης Ακριώτης



 

  

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

 


