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Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του 
Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή 

έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης» με Προϋπολογισμό Εβδομήντα 
χιλιάδες Ευρώ (70.000,00€). Το έργο συντίθεται με τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: Χωματουργικά με Προϋπολογισμό 214,56€, Τεχνικά Έργα με 
Προϋπολογισμό 4.015,00€ Οδοστρωσία με Προϋπολογισμό 6.697,74€ και 
Ασφαλτικά με προϋπολογισμό 30.955,60€. 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από το Δήμο Πύλου - 
Νέστορος, οδός Πλ. Νέστορος, Πύλος, Πληροφορίες Βοντίτσου Αγγελική. 
τηλ.:27233 60249 ή από το site του Δήμου (www.pylos-nestor.gr)μέχρι και την 
Πέμπτη 14.05.2015, και πάντα κατόπιν σχετικής αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό του έργου. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27233 60249, fax επικοινωνίας 27230 28279, 

αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Αγγελική Βοντίτσου. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή 
σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι: στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, 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 1.138,21ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι  (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2003ΣΕ05500005) «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους 
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

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