
 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
 

1. Ο Διμοσ Λζςβου προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό με το ςφςτθμα: προςφοράσ με ενιαίο  
ποςοςτό ζκπτωςησ, πάνω ςε ςυμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ 
υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.1418/84 όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε 
και βελτιϊκθκε με τουσ Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, 
Ν.2338/95, Ν.2229/94, τισ διατάξεισ του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97 κ.α. όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα για τθν καταςκευι του ζργου με τίτλο «ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΘΕΕΩΝ ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΘ ΘΕΘ ¨ΜΤΡΙΝΣΗΙΚΘ-ΨΑΡΟΝΣΑΜΟ¨ ΚΑΙ 
ΣΘ ΘΕΘ ¨ΑΛΤΚΕ ΚΑΜΠΟ¨ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ», με προχπολογιςμό 112.000,00 ΕΤΡΩ 
(με ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ).  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ζντυπα προςφοράσ του διαγωνιςμοφ 
δωρεάν από το δθμοτικό κατάςτθμα, Ελ. Βενιηζλου 13-17, 81100 (τρίτοσ όροφοσ), 
Μυτιλινθ, μζχρι  4-12-2014, θμζρα τθσ εβδομάδοσ Πζμπτθ, ενϊ τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ κα 
αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου (www.mytilene.gr, επιλογι προκθρφξεισ). 
Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τφπου Β, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίασ 22513-50508, αρμόδια 
υπάλλθλοσ για επικοινωνία :   Σςαπϊνθ Μαρία. 
 
3. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτισ 9-12-2014 ημζρα Σρίτη και ϊρα 9.30 π.μ. ζωσ 
10:00π.μ.(ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν)  και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν 
είναι με ενιαίο ποςοςτό  ζκπτωςησ  του άρκρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
 
4. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 
 
4.1 Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ:   

α. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόςον ανικουν ςτθν Α2 και άνω τάξη, 
με ζδρα οπουδήποτε ςτην Ελλάδα, για ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
όςοι άλλοι τεκμηριώνουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό με βάςη τη 
ςχετική νομοθεςία.  

β. Προερχόμενεσ από κράτη - μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία 
για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ (.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου 
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(Π.Ο.Ε.), ςτα οποία τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων 
εργολθπτϊν, εφόςον είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτοφσ και ςε 
τάξθ και κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι 
κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν 
εκτελζςει ζργα παρόμοια με το δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι 
άποψθ. 
 

4.2  Κοινοπραξίεσ Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ  ςε 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία ςτθν ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα με 
ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ καλοφμενθσ κατθγορίασ.    

4.4              Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων εγγεγραμμζνων ςτθν τάξθ Α1 του 
Μ.Ε.Ε.Π. με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιςη ορίου λόγω κοινοπραξίασ).  

4.5 Κάκε εργολθπτικι επιχείρθςθ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ενόσ 
κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ. Γίνονται επίςθσ δεκτζσ και μεμονωμζνεσ 
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων κατϋ 
εφαρμογι  τθσ παρ. 9 του άρκρου 16 του ν. 3669/08 («κφρια κατθγορία»). 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςυμμετοχι 
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ για τθν καταςκευι Δθμοςίων 
Ζργων. 

 
5.          Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

φψουσ 1.931,02 ΕΤΡΩ και ιςχφ τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ και τριάντα (30), 
μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

 
6.            Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Ε.Π. «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-2013»                    
                     (κωδικόσ ΟΠΑΑ 128084).  Προκαταβολι μπορεί να χορθγθκεί. 
 
7.          Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ μζχρι 10% ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με     
              τισ διατάξεισ του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Αϋ86/12) & του Ν 4093/12 (ΦΕΚ Α 222/12-    
                    11-12). 
 
8.                 Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν  Οικονομικι Επιτροπι του    
                       Διμου Λζςβου.  
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