
   

 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία διενέργεια Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 

ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ», συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00 

€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες ανάπλασης της περιοχής της 

πλατείας Παπαφλέσσα η οποία περιλαμβάνει και τις οδούς Παπαφλέσσα, Αυξεντίου, την 

πάροδο της οδού Καλαμάτας προς την πλατεία Παπαφλέσσα και την επιφάνεια νοτίως της 

οδού Καλαμάτας από το ύψος της Αυξεντίου μέχρι την πάροδο της οδού Καλαμάτας. Η 

περιοχή των Παρόδων αποτελείται από τις επιφάνειες των οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου και 

Μισυρλή. Πρόκειται για 3 πεζόδρομους που συνδέουν την πλατεία Τριών Ναυάρχων με την 

οδό Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης.  

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, μέχρι την 

Τετάρτη  30-4-2014  καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  

Πληροφορίες:  Τηλ.:27233-60249 

 Fax: 2723−028279 

 e-mail: techdept@pylos.gr  

Αρμόδιος υπάλληλος: Κότσης Χρυσοβαλάντης 

  

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

«Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων 2007-2013» 

Διόρθωση σφάλματος όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

Πύλος,  9-4-2014 

Αριθ. πρωτ. 6360 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, 

ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ  

ΧΡ/ΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής 

Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων 

Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ) 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 430.000,00 € 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω1Β-ΥΘΣ



 

Για λόγους  οικονομίας, τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην σελίδα Δήμου 
www.pylos-nestor.gr , με απαραίτητη προϋπόθεση την λήψη έντυπης οικονομικής 
προσφοράς  μέχρι και την Τετάρτη  30-4-2014  (εγκ.26/2011 – ΑΔΑ:45βΣ1-Ψ3Ξ) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-5-2014, 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  δημοτικό  κατάστημα – Δημαρχείο   Δήμου Πύλου Νέστορος - 

Πύλος  

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),., εφόσον ανήκουν στην  Α2, ή 1
η
  ή 2

η
 

τάξη πτυχίο για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  για εργοληπτικές   επιχειρήσεις  εκτός  νομού έδρας. 

 
Α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),., εφόσον ανήκουν στην  Α2, ή 1
η
  ή 2

η
 ή 3

η
 

τάξη πτυχίο για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  για εργοληπτικές   επιχειρήσεις  εντός  νομού έδρας  
και  σε  δεύτερο  της  επιλογής. 

 
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. 

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.  

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.  

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 

τηρείται στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),., εφόσον ανήκουν στην  Α2, ή 1
η
  ή 2

η
 

τάξη πτυχίο για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ή Α2 ή 1
η
 τάξη πτυχίο για έργα 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  για εργοληπτικές   επιχειρήσεις  εκτός  νομού έδρας. 
 
Α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),., εφόσον ανήκουν στην  Α2, ή 1
η
  ή 2

η
 ή 3

η
 

τάξη πτυχίο για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α1 ή Α2 ή 1
η
  τάξη πτυχίο  για έργα 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  για εργοληπτικές   επιχειρήσεις  εντός  νομού έδρας  
και  σε  δεύτερο  της  επιλογής. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω1Β-ΥΘΣ



 

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. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους 6.921,25 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.  

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 35 του 

Ν.3669/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του Άρθρου 59 του Ν 

4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-04-2013) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει έως και 

το 22% του προϋπολογισμού.  

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΕΞΙ ( 6 ) μήνες. 
 

           Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΤΠΑ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). 

Προκαταβολή δύναται να 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 

 
 
                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ  
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω1Β-ΥΘΣ


