
                                               
 
 
 
 
                 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
«Δυτικής Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013» 

     Ευρωπαϊκή Ένωση 
      Ευρωπαϊκό Ταμείο                                                                
Περιφερειακής Ανάπτυξης    

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

            

 

ΕΡΓΟ:

 

Πύλος: 5-3-2013 

Α.π.: 4307 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΥΛΟΥ 

 

ΧΡ/ΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής 
Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων 
Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2.250.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία διενέργεια Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου:  

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ» 

με προϋπολογισμό 2.250.000,00 € 

 

σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 

 

Το έργο υλοποιείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με προϋπολογισμούς (στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%): 

α) Κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό 1.289.027,06 €. 

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 508.875,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος, Πλατεία Νέστορος, Πύλος, Τ.Κ. 24001, από τις 
11/3/2013, και μέχρι την Πέμπτη 28/3/2013 καθ’όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  



Πληροφορίες:  Τηλ.: 2723−028307 
 Fax: 2723−028300 
 e-mail: techdept@pylos.gr  
Αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Βέργος 

 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-4-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του Άρθρου 6 του Ν. 
3669/2008. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 2η και 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ανεξαρτήτως έδρας καθώς και στην 4η τάξη που έχουν έδρα το 
νομό Μεσσηνίας ή τον δηλώνουν σαν δεύτερο νομό στην Υπηρεσία τήρησης του 
Μ.Ε.Ε.Π. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής και για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας.  

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

             Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 35.958,04 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

           Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ). 

Προκαταβολή θα χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 51 του Ν. 3669/2008. 

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

 

 
                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                     ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
 
                                                               ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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