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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ -   

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2021 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

προκηρύσσει κλειστό συνοπτικό διαγωνισμό για την συγκομιδή και εκποίηση 

ελαιόκαρπου παραγωγής 2021, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται 

παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή 

Καρά - Τεπέ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

χίλια πεντακόσια εξήντα ευρώ (1.560,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 17% 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 

Μυτιλήνη), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής στις 9 Νοεμβρίου 

2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.π.μ (λήξη επιδόσεως φακέλων προσφοράς). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, θα 

προσφέρουν συνολικό ποσό, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 1.560,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Από την ημερομηνία ανάρτησης ή από την ημερομηνία δημοσίευσης και μέχρι 

5/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο του ελαιοκτήματος. Υπεύθυνος 

επικοινωνίας κος Πολυχρόνης Γιάννης (τηλ: 22510 - 41966, εσωτ.121). 

   
 
                                           



 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα έχουν 

μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους και οφείλουν να προσκομίσουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά : 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή 

ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

2.  Έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία. 

3.  Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά (εφ’ όσον 

παραστεί αντιπρόσωπος), θεωρουμένου νομίμως του γνησίου της 

υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή. 

4.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ του Ν. 1599/1986: 

• ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

• ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο του ελαιοκτήματος στον Καρά-Τεπέ. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

α) Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην 

Ελληνική γλώσσα. 

β) Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα γίνονται δεκτοί από την αρμόδια επιτροπή έως 

10:00 π.μ. αφού πρώτα έχουν πρωτοκολληθεί και θα φαίνεται η ημερομηνία 

και ώρα κατάθεσής τους στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης. Μετά το πέρας 

του ανωτέρω χρόνου κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός. 

γ) Μετά την λήξη του παραπάνω χρόνου και από ώρα 10.30 π.μ. η επιτροπή 

ανοίγει τους φακέλους, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, συντάσσει 

Πρακτικό και αποφασίζει ποιοι φάκελοι απορρίπτονται. Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη διάρκεια 

αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους, 

τα κατατεθέντα δε δικαιολογητικά τους, παραμένουν στην Υπηρεσία και δεν 

επιστρέφονται. 

Πλειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης επί 

τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης (π.χ 10%, 11%, 12% 

κ.λ.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. της 



Επιχείρησης, με εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση, με 

απόδειξη, της κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ να καταβάλλει 

το 40% της οικονομικής του προσφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ 

και να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης για την υπογραφή της σχετικής 

Σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί μέχρι το πέρας της 

ελαιοκομικής περιόδου και όχι αργότερα από τις 28/02/2022. Τον πλειοδότη 

βαρύνει ο Φ.Π.Α του τιμολογίου. Σε περίπτωση απρόβλεπτων καιρικών 

φαινομένων και καταστάσεων, και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 

αναδόχου και απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, υπάρχει η δυνατότητα 

μείωσης του ελάχιστου ποσού καταβολής μέχρι και 20%. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ο πλειοδότης δικαιούται να προβεί στην συγκομιδή του ελαιόκαρπου του 

ανωτέρω ελαιοκτήματος, για λογαριασμό του και με δικές του δαπάνες κατά 

τον συνήθη και εκ των γεωργικών εθίμων τρόπο, με επιμέλεια και χωρίς 

πρόκληση ζημίων στα ελαιόδεντρα. Τα έξοδα συγκομιδής, συσκευασίας, 

μεταφοράς κ.τ.λ. θα βαρύνουν τον πλειοδότη. Επίσης ο πλειοδότης 

υποχρεούται στην καταστροφή ή την απομάκρυνση των υπολειμμάτων 

κλαδέματος σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κλάδεμα για διευκόλυνση 

της συγκομιδής, μετά από συνεννόηση με την Επιχείρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Οι λοιπές απαραίτητες εργασίες (απομάκρυνση κλαδιών, παραφυάδων 

ξυλωδών ζιζανίων κ.λπ.) όπου κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να 

διευκολυνθεί η συγκομιδή, θα γίνει με τη χρήση εξοπλισμού του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων, μικρών ή μεγάλων, εντός του ανωτέρω 

ελαιοκτήματος, μετά δε τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου ο πλειοδότης οφείλει 

να εγκαταλείψει το ελαιόκτημα και να το παραδώσει σε καλή κατάσταση, το 

αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ειδικότερα για το χώρο που περιβάλει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της 

Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, η προσέγγιση για την ελαιοσυλλογή θα 

γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο βάρδιας της 

Επιχείρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντος ή της νομιμότητας της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια 

του διαγωνισμού ή μέχρι και την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού 

εργάσιμης ημέρας ή της επομένης της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις 

περιπτώσεις εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται 



προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Η απόφαση επί της ενστάσεως λαμβάνεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ 

μετά από αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Η Προσφορά των διαγωνιζομένων θα έχει ισχύ έως το τέλος της διαδικασίας 

συγκομιδής και εκποίησης του ελαιόκαρπου και ολικής καταβολής του 

χρηματικού τιμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Η διαγωνιστική διαδικασία επαναλαμβάνεται όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ λόγω ασύμφορου 

του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας.  

β) μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο πλειοδότης αρνείται να 

υπογράψει τα πρακτικά. 

γ)  ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση 

της κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για να υπογράψει τη 

σύμβαση. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λέσβου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

α)  Ισχύουσες Διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 

β) Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, της οποίας γνώση οφείλουν 

να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

α) Οι αναλυτικοί όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή 

ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr) και περίληψη της διακήρυξης 

αυτής θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια. Επίσης θα τοιχοκολληθεί τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

  ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.deyamyt.gr/

