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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη µε ανοικτή διαδικασία 

επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Καθαρισµός φρεατίων στον ευρύτερο 

χώρο ΕΕΛ και µεταφορά λυµατολάσπης», µε προϋπολογισµό εργασιών 24.700,00 € (χωρίς το 

Φ.Π.Α.) 

 

2. Χρηµατοδότηση: Η υπηρεσία χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κ.Α. 62.07.080.04,  

62.07.080.13 και Κ.Α. 54.00.600.00) µε συνολική πίστωση 4.680,00 € για το έτος 2018. Το υπόλοιπο 

δεσµεύεται από τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2019. 

 

3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης - Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύµβασης στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr). 

Πληροφορίες παρέχονται από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της ∆ΕΥΑΛ στο τηλέφωνο: 22510-46755, 

αρµόδιος υπάλληλος: κ. Προκοπίου Ηρακλής, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 22510-

40121). 

 

4. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16-11-2018 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ 

(Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81 132 Μυτιλήνη – 1ος όροφος). 

 

5. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς: Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα 

υποβληθεί µε προσφερόµενη τιµή ανά µονάδα της παρεχόµενης υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 95 

παρ. 5 (α) του ν. 4412/2016. 

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 

7. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στον καθαρισµό φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και µεταφορά 

λυµατολάσπης και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 

8. Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). 

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστηµα τριών (3) µηνών από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

10. Χρόνος παροχής της υπηρεσίας: Ο  συνολικός χρόνος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα 

(12) ηµερολογιακούς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 

11. Κατακύρωση δηµοπρασίας: Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή 

της υπηρεσίας (∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ). 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

 

 

 

 Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2018  

 

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Λέσβου 

 

 

 

Αντώνης Γιαννάκης 
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