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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

 
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, 
προϋπολογισμού 1.160.559,93 € και συνολικού προϋπολογισμού 1.434.000,00 € 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 
εντός του οικισμού Μεθώνης και σε πυκνοκατοικημένα τμήματα πλησίον του 
οικισμού που περιλαμβάνουν την τουριστική περιοχή του οικισμού (βαρυτικοί 
αγωγοί συλλογής λυμάτων) συνολικού μήκους περίπου 6.016 μέτρων, καθώς όλες 
οι υποδομές μεταφοράς λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. έχουν ήδη κατασκευαστεί.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Πλατεία 
Νέστορος στην Πύλο, στις 9-4-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. 
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις.  

 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη 
ανεξαρτήτως έδρας και στην 4η τάξη εφόσον έχουν έδρα εντός Νομού Μεσσηνίας 
ή τον δηλώνουν σαν δεύτερο νομό στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. και 
αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην 
Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ,  



β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ 
εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 23.211,20€ με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι 
μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 
35 του Ν.3669/2008.  

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: δέκα οκτώ (18) μήνες 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί 

Πόροι – ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ07580059 της ΣΑ Ε0758) και από Ιδίους Πόρους.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος στην 
Πύλο μέχρι και την Πέμπτη 4/4/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2723360249, fax επικοινωνίας 2723028300, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Γεώργιος Τζιβίσκος και Διονύσιος Γκογκότσης. 
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