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ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                                                                                      
 

 
Ο ∆ήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της 

εργασίας: 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2015» 

 
     O προϋπολογισμός είναι 33.000,00€, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
παραλαβής τευχών είναι 18-5-2015, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., η ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 19-5-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00 π.μ 
(ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). 
     Η παραλαβή των εντύπων προσφοράς θα γίνει από τα γραφεία του ∆ήμου Λέσβου δωρεάν 
(Τμήμα ∆ημοπρασιών, 3ος όροφος) στην Μυτιλήνη Λέσβου (Βενιζέλου 13-17).  
 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται: κ. Τσαπώνη Μαρία 
(τηλ.:22513-50557, φαξ:22513-50508), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Μυτιλήνη 
Λέσβου (Βενιζέλου 13-17)  Τ.Κ. 81100. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 Συνημμένα σας αποστέλλουμε την περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                         2015                                   
∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                          
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                         
ΑΡ.  ΠΕΡΙΛ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9/ΕΡΓ/2015 
                                                 
           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  28.448,28 € 
                                                     ΠΙΣΤΩΣΗ                    :  33.000,00€ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Ο ∆ήμος Λέσβου διενεργεί  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την εκτέλεση της  εργασίας «Καταπολέμηση 
Κουνουπιών 2015» προϋπολογισμού 28.448,28€ και συνολικής πίστωσης 33.000,00 €. 

 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19-5-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 
9.30π.μ. ώρα λήξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του ∆ήμου, στην Μυτιλήνη. 

∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις 
και κοινοπραξίες με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών μετά του 
απαραίτητου εξοπλισμού και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία εκτέλεσης επίγειων ψεκασμών εντομοκτονίας 
σε αστικές και περιαστικές περιοχές, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα που υποχρεωτικά 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς . 
 
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 ποσού 569€, σαν εγγύηση συμμετοχής στο 
∆ιαγωνισμό και συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ημόσιο. 

Η εργασία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω εργασία από το γραφείο 
∆ημοπρασιών του ∆ήμου Λέσβου (αρμόδια υπάλληλος : Μαρία Τσαπώνη), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Τα έντυπα συμμετοχής διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα ∆ημοπρασιών του ∆ήμου Λέσβου 
(τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508) ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης από την επίσημη ιστοσελίδα του ∆ήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή 
προκηρύξεις). Μπορούν επίσης να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. 

 
 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 

 
 


