
 
 

            ΕΡΓΟ:  
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Κατασκευή δικτύου ομβρίων   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  στις οδούς Γεννηματά-

ΛΕΣΒΟΥ  Αρχοντίδη 
 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  19.795,00 € (με Φ.Π.Α.) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΛ 

     

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) προκη-
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρί-
ων στις οδούς Γεννηματά-Αρχοντίδη», με προϋπολογισμό 19.795,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογι-
σμό 17.065,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι-
σμού  (Διακήρυξη,  Τιμολόγιο  Μελέτης,  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Τεχνικές 
Προδιαγραφές,  Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης),  από την έδρα της 
υπηρεσίας: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, 1ος όροφος, μέχρι τις 16-8-2012. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ-
ΔΕ υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ Β).
      Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2251046388,  2251024444,  FAX: 2251040121, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Αποστολής Γιώργος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/8/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και η 
επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παρ.α) του άρθρου 
3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα υποβληθεί 
με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

            1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α 1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε-

.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α1,Α2 & 1η  τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

α 2. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Λέσβου  εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις που καλύπτουν την παραπάνω κατηγορία με δυνα-
τότητα ανάληψης έργων αντιστοίχου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/01. .

               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   Εμπο-
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων   εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη   και κατη-
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.



γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.

               2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγο-
ρίας. 

               3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι-
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραί-
τητο να αναγράφεται. 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 μεγα-
λύτερης κατηγορίας. 

               4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα Νομαρ-
χιακά Μητρώα του Νομού Λέσβου,  με δυνατότητα ανάληψης έργων 
αντιστοίχου προϋπολογισμού.

               5. Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύ-
ρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.

              Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστο-
λής ύψους 341,30 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  για 
διάστημα έξι(6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΔΕΥΑΛ. Προκαταβολή δε θα χο-
ρηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ).

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

                                                                           ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ


	

