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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ             

           ΛΕΣΒΟΥ 

  

 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (∆ΕΥΑΛ) 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία 
« Καθαρισµός αντλιοστασίων-αγωγών ακαθάρτων  

πρώην ∆ήµου Μυτιλήνης» 

προϋπολογισµού: 35.357,00 €  (µε Φ.Π.Α.)  
 
 
 

Άρθρο 1
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις και όροι 
1.1. Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ για τη δηµοπράτηση, την εκτέλεση της σύµβασης,   
       έλαβε υπόψη του τα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

-Τις διατάξεις τοτ Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄): «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως  και Αποχετεύσεως» 
-Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Ο.Τ.Α.» 
-Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 
συγκεκριµένα το άρθρο 209, παρ.1., όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 
3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 α΄/23-12-2008) και όπως ισχύουν σήµερα. 
-Της υπ΄αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/ 11-8-2010) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ορίστηκαν τα χρηµατικά όρια 
διεξαγωγής για την εκτέλεση υπηρεσιών/εργασιών σύµφωνα µε το Π∆ 
28/80. 
-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2.1. Κύριος του έργου-Αναθέτουσα Αρχή 
      Κύριος του έργου είναι η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
      Εργοδότης-Αναθέτουσα Αρχή είναι η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου  
      Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
      ∆/νουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
      Η Υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου, στην 
οποία θα κατατεθούν προσφορές. 
      ∆/νση       :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 
      Ταχ. Κωδ.:  811 00  Μυτιλήνη 
      Τηλ.         :  2251024444 
      Fax.          : 2251040121 
      Ε-mail      : deyam2@otenet.gr 
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Άρθρο 2
ο
 

Πληροφορίες 

2.1 Η παρούσα διακήρυξη, τα τεύχη δηµοπράτησης και το έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους διατίθενται από 
τα γραφεία της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (αρµόδιος υπάλληλος κ. Αποστολής 
Γιώργος τηλ. 2251046388). 
2.2 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις 
κ.λ.π. για το διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, 
το αργότερο τρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών. 
2.3 Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται και ταχυδροµικά ή και ηλεκτρονικά, 
µετά από αποστολή σχετικής αίτησης στη ∆ΕΥΑΛ (µε πλήρη στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων) και την καταβολή του ποσού των 30,00 € (τριάντα ευρώ). 
 

Άρθρο 3
ο
 

Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 15/10/2013, ηµέρα Τρίτη, ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµών, στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Λέσβου, που βρίσκεται στην 
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη (1ος όροφος, Γραφείο 
συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου), µε ώρα έναρξης την 10:00 π.µ. και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:30 π.µ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αναδειχθεί µειοδότης, ή αποβεί άγονος, ο 
διαγωνισµός  θα διενεργηθεί την 22/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 
του διαγωνισµού 10:00 π.µ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30 π.µ. 
µε τους ίδιους όρους. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να 
λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σε αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. 
 

Άρθρο 4
ο
 

Συµβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος 
είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας 
β) Το συµφωνητικό, που θα υπογραφεί 
γ)  Η Οικονοµική Προσφορά 
δ) Tεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε)  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
στ) Τιµολόγιο Μελέτης- Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

 

Άρθρο 5
ο
 

Προϋπολογισµός, χρόνος-τόπος-τρόπος παράδοσης 

Η εργασία «Καθαρισµός αντλιοστασίων-αγωγών ακαθάρτων πόλης 
Μυτιλήνης» προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδες και τετρακόσια 
ογδόντα € (30.480,00 ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., θα 
χρηµατοδοτηθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου και θα βαρύνει σχετική πίστωση 
Κ.Α. 62.07.081.00  έτους 2013 και Κ.Α. 62.07.081.00 έτους 2014. 
Το χρονικό διάστηµα παροχής της εργασίας ορίζεται σε δέκα έξι (16) µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης.    
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Άρθρο 6
ο
 

Εγγύηση Συµµετοχής 

6.1 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλουν, επί ποινή 
αποκλεισµού, µαζί µε την οικονοµική προσφορά τους στον φάκελο των 
δικαιολογητικών εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθεται εγγυητική συµµετοχής, 
που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, που 
ανέρχεται στο ποσό των 610,00 € (εξακόσια δέκα ευρώ).  
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα 
κατακυρωθεί η ανάθεση της σύµβασης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που 
θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο 
που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα: 
(1). Τον εκδότη. 
(2). Τον αριθµό της εγγύησης. 
(3). Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
(4). Τον κύριο της εργασίας ∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ προς την οποία απευθύνεται. 
(5). Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
(6). Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 
 (7). Τον τίτλο της εργασίας «Καθαρισµός αντλιοστασίων –αγωγών 
ακαθάρτων πρώην ∆ήµου Μυτιλήνης». 
(8). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
(9). Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. και ότι 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση 
µέσα σε πέντε (5) µήνες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
(9). Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) µήνες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. ∆ηλαδή συνολικά οκτώ (8) µήνες. 
 

 
Άρθρο 7

ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής-Υποβολή προσφορών 

7.1 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα σε οικείο επιµελητήριο και έχουν 
αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκτέλεση εργασιών σχετικές µε υπηρεσίες 
συντήρησης-λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων, εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων, δικτύων αποχέτευσης και ειδικότερα µε υπηρεσίες 
καθαρισµού αντλιοστασίων ακαθάρτων, απόφραξης αγωγών αποχετεύσεως, 
σε ∆ήµους, Κοινότητες, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 
στην Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχής 
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εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις οι οποίες 
θα έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν οι ανωτέρω 
υπηρεσίες. Οι βεβαιώσεις θα είναι συντεταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή 
µεταφρασµένες σε αυτήν (από αρµόδιο τµήµα του ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο) και 
θα είναι πρωτότυπες ή νόµιµα επικυρωµένες. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να 
ευρίσκονται εντός του φακέλου των δικαιολογητικών. 
Η παραπάνω εµπειρία αποτελεί κριτήριο καταλληλότητας συµµετοχής 

στον διαγωνισµό επί ποινής αποκλεισµού.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως 
ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 
ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί 
τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, 
τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συµβατικά στοιχεία 
της αντίστοιχης µελέτης. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς θα είναι γραµµένα 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
7.2 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει τις παρακάτω ενδείξεις 
ευκρινώς: 
-τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, 
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του 
Προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου. 
-«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
-∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ 
-«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 
-Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 
 -Φάκελος µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 6.3. 
-Σφραγισµένος φάκελος, επί ποινή αποκλεισµού, µε ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται 
από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συµµετοχή στο 
διαγωνισµό πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση. 
7.3 Μέσα στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και µε ποινή να 
µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν:  
α) Εξουσιοδότηση η υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) µε την οποία θα 
ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, για τη συνεννόηση, σε περίπτωση 
ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα µπορεί συνεχώς να 
εξυπηρετεί τη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. Ο πάροχος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη 
των εργασιών. Επίσης θα προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του 
αντιπροσώπου όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την συνεργασία και τη 
θέση του υπευθύνου για την επίβλεψη των εργασιών. 
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β) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) που να αναφέρονται οι εργασίες που 
έχει εκτελέσει µέχρι σήµερα και έχουν συνάφεια µε το αντικείµενο της 
παρούσας µελέτης. 
γ) Οι βεβαιώσεις εµπειρίας στην εκτέλεση εργασιών σχετικές µε υπηρεσίες 
λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων , απόφραξης αγωγών αποχετεύσεως 
σε ∆ήµους Κοινότητες, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ στην 
Ελλάδα ή αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βεβαιώσεις θα 
εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες παρασχέθηκαν οι 
ανωτέρω εργασίες. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου που θα φαίνεται η εγγραφή τους 
σε αυτό καθώς και το είδος των εργασιών τους, η άσκηση του επαγγέλµατος 
αυτό τον χρόνο και η εκπλήρωση προς τούτο των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων. 
ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες 
υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 
διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση 
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο πρέπει απαραίτητα να 
προσκοµίζεται. 
στ) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ηµέρα του διαγωνισµού. 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και 
συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα 
η) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί 
λειτουργίας της επιχείρησης/εταιρίας καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 
συµµετοχή της σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. και δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι ο διαγωνιζόµενος δεν βρίσκεται ή 
δεν υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης δικαστικού 
διακανονισµού ή προληπτικού συµβιβασµού, παύσης δραστηριοτήτων ή σε 
άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από διαδικασία ίδιας φύσεως που 
υφίσταται στις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
ι) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι ο διαγωνιζόµενος κατά την σύνταξη 
της προσφοράς του επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και έλαβε γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών καθώς και της κατάστασης του Η/Μ και 
κτιριακού εξοπλισµού των αντλιοστασίων. 
ια) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) όπου να αναφέρεται ο αριθµός του 
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος.    
ιβ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) όπου να αναφέρονται τα απαιτούµενα 
για την εκτέλεση της εργασίας µηχανήµατα, που έχει στην κατοχή του ο 
ανάδοχος ή υπεύθυνη  δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι ο διαγωνιζόµενος 
δεσµεύεται να µισθώσει τα απαιτούµενα µηχανήµατα σε περίπτωση που δεν 
έχει τέτοια στην ιδιοκτησία του. Τα απαιτούµενα είναι: 
-Βυτίο τουλάχιστον (6 tn) µε δυνατότητα αναρρόφησης 10µ. 
-Αποφρακτικό Μηχάνηµα 
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ιγ) Την εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 6 της παρούσας). 
 
7.4 Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται συµπληρωµένο το επίσηµο έντυπο προσφοράς 
της ∆ΕΥΑΛ. 
Οι συµπληρώσεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες και διορθώσεις. 
Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει το τελικό συνολικό ποσό αριθµητικά και 
ολογράφως (µε και χωρίς Φ.Π.Α.). 
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από τον πάροχο των υπηρεσιών.  
 
7.5. Σε περίπτωση κοινοπραξιών τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν 
για κάθε µέλος της κοινοπραξίας. 
Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η εργασία, θα υποχρεωθεί από την ∆ΕΥΑΛ ως αναθέτουσα αρχή να 
περιβληθεί µε ορισµένη νοµική µορφή, έτσι ώστε να είναι ικανοποιητική, άρτια 
και σύννοµη η εκτέλεση της σύµβασης. 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της 
εργασίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
Συµπληρωµατικά πρέπει να κατατεθεί συµφωνητικό µεταξύ των µελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 
-να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία 
-να αναγράφεται και να οριοθετείτε µε σαφήνεια το µέρος των εργασιών που 
αναλαµβάνει κάθε µέλος αυτής στο σύνολο της προσφοράς. 
-να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών 
της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
-να ορίζεται ο αντίκλητος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
 

Άρθρο 8
ο
 

Ισχύς προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό 
για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου ισχύς µαταιώνεται το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 
Η απόφαση του ∆.Σ, της ∆ΕΥΑΛ για κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών 
µε τη σύµφωνη γνώµη του υπό ανάδειξη µειοδότη. 
 

Άρθρο 9
ο 

Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Η υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των 
λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου και τα συµβατικά τεύχη. 
Οι προσφορές υποβάλλονται, αυτοπροσώπως, στην αρµόδια Επιτροπή 
διαγωνισµού κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. 
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Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 
 

Άρθρο 10
ο 

Τρόπος  διενέργειας του διαγωνισµού 

10.1 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα 
πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, περιλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που 
κατατίθενται ενώπιον της, καταγράφονται οι διαγωνιζόµενοι και κηρύσσεται η 
λήξη της παραλαβής. Η λήξη παράδοσης των προσφορών γράφεται στο 
πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 
10.2. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της 
Επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του 
κυρίως φακέλου και του φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά 
παράδοσης τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο 
περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει 
σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως 
φακέλου. Όλα τα περιεχόµενα του φακέλου προσφοράς του διαγωνιζόµενου 
καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
µονογράφονται (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά 
τους) από όλα τα µέλη της Επιτροπής και αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό 
του διαγωνιζόµενου. 
10.3. Ελέγχεται η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο 
ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από 
κράτος-µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη 
συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις), και επιστρέφεται άµεσα 
στο διαγωνιζόµενο. 
10.4. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των 
προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού 
βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει 
µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, 
αποφασίζει δε για αυτούς που τυχόν αποκλειστούν σε αυτή τη φάση του 
διαγωνισµού, έχοντας υπόψη την παρούσα διακήρυξη και την σχετική 
νοµοθεσία. 
10.5. Σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή διαγωνισµού θα ανακοινώσει τους 
διαγωνιζόµενους που αποκλείονται από την παραπέρα διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
10.6. Στη συνέχεια σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι οικονοµικές 
προσφορές των διαγωνιζοµένων που έγιναν αποδεκτοί µονογραφούνται από 
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής διαγωνισµού. Ο Πρόεδρος  της 
Επιτροπής θα ανακοινώσει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς έκαστου 
διαγωνιζόµενου, και γράφονται οι τιµές στο πρακτικό του διαγωνισµού 
ανακινούµενες µεγαλόφωνα. 
Οικονοµικές προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις µονογραφές του 
διαγωνιζόµενου ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι οικονοµικές προσφορές που είναι 
αόριστες/ασαφείς και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν σε κάποιο 
σηµείο τους αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης 
και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
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10.7. Ανάδοχος (προσωρινά) ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που 
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. Προς τούτο θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό 
που υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, καθώς και από 
τον προσωρινό ανάδοχο. 
10.8. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. 
10.9. Σε περίπτωση που ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 
αρνείται ή µε κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή του πρακτικού, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η εγγύηση 
συµµετοχής του περιέχεται στον κύριο του έργου χωρίς διαδικασία και µε όλες 
τις συνέπειες που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία.   
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, που 
συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως 
ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 11
ο
 

Ενστάσεις 

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΛ πρωτοκολλείται και την 
ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Τα πρακτικά του 
διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις µεταβιβάζονται προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για τη λήψη αιτιολογηµένης απόφασης. 
 

 

Άρθρο 12
ο
 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Η Προϊσταµένη Αρχή εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει ή 
ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους πλην του µειοδότη. 
Στον µειοδότη που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 του Π∆ 28/80 που περιλαµβάνει τουλάχιστον το περιεχόµενο 
του έργου, την τιµή, την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα 
στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία 
υπογραφής της σύµβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίηση της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την 
σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κηρύσσεται, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη 
του Κυρίου του έργου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται την ίδια µέρα στο πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΛ. 
 
 

Άρθρο 13
ο
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της 
εργασίας , που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων 
€  (1.524,00) ευρώ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον 
χρόνο εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, προσαυξηµένου κατά τέσσερις 
(4) µήνες (συνολικά είκοσι (20) µήνες). 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την βεβαίωση  
περαίωσης των εργασιών  και έπειτα από την  παραλαβή του συµβατικού 
αντικειµένου από την αρµόδια επιτροπή. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο 
που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα: 
(1). Τον εκδότη 
(2). Τον αριθµό της εγγύησης 
(3). Την ηµεροµηνία έκδοσης 
(4). Τον κύριο της εργασίας ∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ προς την οποία απευθύνεται 
(5). Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (5% επί του συµβατικού αντικειµένου) 
(6). Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί τέσσερις (4) µήνες µετά την λήξη του συµβατικού 
αντικειµένου 
(7). Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση διαγωνιζόµενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της 
(8). Τον τίτλο της εργασίας «Καθαρισµός αντλιοστασίων –αγωγών ακαθάρτων 
πρώην ∆ήµου Μυτιλήνης». 
(9). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
(10). Ότι το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση της ∆ΕΥΑΛ 
 

 

Άρθρο 14
ο
 

Προκαταβολή 

∆εν προβλέπεται προκαταβολή. 

 

 

Άρθρο 15
ο
 

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται µετά το πέρας των εργασιών, ύστερα από έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και έπειτα από την 
παραλαβή των εργασιών (σύνταξη έκθεσης ή πρακτικού) που θα γίνει από 
την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ και κατόπιν της έκδοσης των σχετικών 
παραδοτέων δελτίων (ηµερολόγιο εργασιών-σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 
του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές»), του σχετικού 
παραστατικού και την παραλαβή των εργασιών. Όλα τα δικαιολογητικά 
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πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογίσει ποινική ρήτρα εις βάρος 
του αναδόχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το 
ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά το νόµο. 
 

Άρθρο 16
ο
 

Σηµειώνεται ότι η ∆.ΕΥΑΛ δεν είναι υποχρεωµένη να εξαντλήσει ολόκληρη 
την ποσότητα χρηµάτων του συνολικού προϋπολογισµού, που αφορά την 
εργασία καθαρισµού υπογείων θαλάµων αντλιοστασίων και απόφραξης 
αγωγών λυµάτων, εφόσον οι ανάγκες της αποδειχθούν µικρότερες. 
 
 

Άρθρο 17
ο
 

∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον Ν. 3548/2007 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 15 παρ.5 του Π.∆. 28/1980. 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε το πρώτο 
τιµολόγιο της εργασίας.  
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