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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   
Δ/ΝΣΗ  Τ. Υ – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ  &  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                       

Πύλος,  24  - 7 -  2013 

Αριθ.  Πρωτ. :     

Οικ.     16111 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 « ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ » 

 

Ο Δήμος  Πύλου  Νέστορος  . διακηρύττει ότι την  13η   του μηνός   Αυγούστου    του έτους  2013   

ημέρα   Τρίτη   και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Δήμου Πύλου 

Νέστορος, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 

έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 

ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 

Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 

334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 

έργου με τίτλο: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ  » 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΑΣ, με 

προϋπολογισμό   442.169,42 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 442.169,42 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  550.000,00   ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου  Πύλου  Νέστορος   

- Πλατεία  Τριών  Ναυάρχων  Πύλος Τ.Κ. 24001 τηλ. 2723360249, μέχρι  και την Πέμπτη  8-8-2013. 

          Για λόγους  οικονομίας, τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην σελίδα Δήμου www. 

pylos-nestor.gr, με απαραίτητη προϋπόθεση την λήψη έντυπης οικονομικής προσφορά  μέχρι και 

την μέχρι  και την Πέμπτη  8-8-2013 από τον Δήμο Πύλου Νέστορος. (εγκ.26/2011 – ΑΔΑ:45βΣ1-

Ψ3Ξ) 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 

τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία :  

α. στην :  1η , 2η  και  3η τάξη  για έργα κατηγορίας  οδοποιίας,  για Επιχειρήσεις  εντός  Νομού 

έδρας  - Μεσσηνίας και σε δεύτερο  επιλογής.  

β. στην :   1η και 2η  τάξη  για έργα κατηγορίας  οδοποιίας  ,  για Επιχειρήσεις  με  έδρα  εκτός  

Νομού Μεσσηνίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς 

τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 8.843,39 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 

επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο  Πύλου  Νέστορος  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον  210 

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο 

φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  έξη  (6)  ημερολογιακούς   μήνες . 
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα  - Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Περιοχών 

κατά 500.000,00Ε  και 50.000,00  από  ΣΑΤΑ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  

Νέστορος 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο  Πύλου  Νέστορος, 

αρμόδιος υπάλληλος  Κότσης  Χρυσοβαλάντης  (τηλ.: 27233-60249  Φαξ:2723023522 ) και την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 Ο  Δήμαρχος  

 Πύλου  Νέστορος  

 

 

 

Καφαντάρης  Δημήτριος  
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