
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μυτιλήνη, 21-10-2013  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αρ. Πρωτ. 87882 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ,  
ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Τ.Κ. 81100                                                                                  ΠΡΟΣ: ΓΕΩΤΕΕ 
Πληροφορίες: Αναστασίου Αιμιλία, Τσαπώνη Μαρία                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Τηλέφωνο: 2251350553 
Fax: 2251350508 
e-mail: dimoprasion@mytilene.gr  
 
Θέμα: Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  
 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ Τ.Κ. 81100 
Αρ.  Περίληψης ∆ιακήρυξης  : 22/ΕΡΓΑΣΙΑ/2013 

 
 

Ο ∆ήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: 
«ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 
     O προϋπολογισμός είναι 149.992,00€ (συνολική πίστωση), η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των αιτήσεων παραλαβής τευχών είναι 4-11-2013, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 
π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 5-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.30π.μ. έως 10:00 π.μ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). 
    Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2.586,06ΕΥΡΩ. Η παραλαβή των εντύπων προσφοράς θα 
γίνει από τα γραφεία του ∆ήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη Λέσβου. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι ενενήντα (90) ημέρας από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η εργασία χρηματοδοτείται από πόρους του ∆ήμου. 
    Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται: κ. Αναστασίου Αιμιλία, κ. 
Τσαπώνη Μαρία (τηλ.22513-50553), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Μυτιλήνη 
Λέσβου  Τ.Κ. 81100. 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ 
 
 
 

 
 
     



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              ∆ΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                           
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                           
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.: 12/2013            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     129.303,13€                                
                          ΠΙΣΤΩΣΗ :                     149.992,00€ 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
   Ο ∆ήμος Λέσβου διενεργεί  τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την εκτέλεση της  εργασίας «ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 129.303,13 €  και 
συνολικής πίστωσης 149.992,00 € . 

   Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 5-11-2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα 
έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του ∆ήμου, στην Μυτιλήνη. 
   ∆εκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών ή ενώσεις, 
που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και  έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της 
συγκεκριμένης εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική  διακήρυξη ή που βάσει του 
καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.  
   Για την κατάθεση και την παραλαβή των προσφορών, καθώς και η όλη διαδικασία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού διέπεται από το Π.∆. 28/80. Για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
απαιτείται Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο προς 2% του προϋπολογισμού, δηλ. 2% 
Χ129.303,13 €.  2.586,06€, σαν εγγύηση συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό και συντεταγμένης 
κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ημόσιο. 
Η εργασία χρηματοδοτείται από πόρους του ∆ήμου Λέσβου. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω εργασία από την 
επίσημη ιστοσελίδα του ∆ήμου (www.mytilene.gr. επιλογή προκηρύξεις), ενώ τα έντυπα 
προσφοράς θα διατίθενται από το Τμήμα ∆ημοπρασιών του ∆ήμου Λέσβου (αρμόδια  
υπάλληλος Αναστασίου Αιμιλία, Τσαπώνη Μαρία), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων κ.λπ. της δηµοπρασίας αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, µε την 
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την 
αµοιβή του παρόχου της υπηρεσίας κατά την πρώτη πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή 
(σύµφωνα µε το Π∆.28/1980 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3548/07 , και σύµφωνα µε 
την υπ' αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την υπ' αρ.204/2010 Γνωµ/ση του ∆' Τµήµατος 
του Ν.ΣΚ). 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ 
 


