
                             

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1976 
Ημερομηνία: 11/02/2015 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

 
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 

του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» με το 
σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολογισμού 1.374.000,00 € με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. όπως αναλύεται παρακάτω. 

Δαπάνη Εργασιών: 819.600,67€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 147.528,12€ 
Απρόβλεπτα

1
 ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.):145.069,32€ 
 Αναθεώρηση: 4.875,06€ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 256.926,83€ 

  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Πλατεία Νέστορος 

στην Πύλο, στις 03 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. Αν για οποιοδήποτε 
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  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία 
αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 

   

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

«Δυτικής Ελλάδας - 

Πελοποννήσου - Ιονίων 

Νήσων 2007-2013» 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΥΛΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής 
Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013» (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ) Σ.Α. 2013ΕΠ02680022 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

 
 
1.374.000,00 € 



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 δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

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

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 2
η
  τάξη και άνω 

για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 1
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών
2
  

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.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 

συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 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. 
 

1.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β 

και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
3
, υπό τους όρους του άρθρου 

16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. 
περ. ββ) του ν. 4281/2014 (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.  

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του 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, στην περίπτωση δε που 
αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 
επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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.  

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1
η
 του 

Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2 Τάξη για έργα 

                                         
2
     Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να 

προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 
πρόβλεψη.  

3
   Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν 

επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 
106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 



κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

4
. 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται κατά τους όρους του άρθρου 
157 παρ. 1, περ. α) του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 22.341,46ΕΥΡΩ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο  Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον Έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Έξι (6) 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 Έξι (6) μήνες. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2015 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ με κωδικό MIS 434511 της ΣΑ 
2013ΕΠ02680022). Προκαταβολή εφόσον ζητηθεί θα χορηγηθεί. 

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος στην 
Πύλο ή από το SITE του Δήμου (www.pylos-nestor.gr) μέχρι και την Πέμπτη 26 
Φεβρουαρίου 2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Πύλου – Νέστορος, αρμόδιος 
υπάλληλος: Βοντίτσου Αγγελική (τηλ.: 27233 60249 Φαξ: 27230 22789) και το 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος. (τηλ.: 27233 60234 
Φαξ: 27230 28279), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 
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      Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 

http://www.pylos-nestor.gr/

