
 
 
 

 

 

 

   Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 κε πξνυπνινγηζκφ  179.141,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  
 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, επηινγή 
πξνθεξχμεηο), ελψ ην έληππν πξνζθνξάο ζα δηαηίζεηαη απφ ην Τκήκα Γεκνπξαζηψλ 
ηνπ Γήκνπ (Δι. Βεληδέινπ 13-17,ηξίηνο φξνθνο, 81100, Μπηηιήλε, αξκφδηα 
ππάιιεινο : Τζαπψλε Μαξία), κέρξη ηηο 19-2-2015, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 
θαη ψξα 13.00κ.κ. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ 
ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ  ππφδεηγκα ηχπνπ Β. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν : 2251350557, FAX επηθνηλσλίαο : 2251350508, 
αξκφδηα ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία : Τζαπψλε Μαξία. 
 
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 24-2-2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30π.κ. έσο 
10:00π.κ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ είλαη κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3669/08 (ΚΓΔ). 
 
4. Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
 
4.1               Μεκνλωκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο  

 Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
(Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., εθφζνλ 
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1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα 

ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ “ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΖ ΠΛΑΚΟΣΡΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 
ΚΑΛΛΟΝΖ” 
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αλήθνπλ ζηελ Α2 θαη άλω ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα.  

 Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο (Σ.Γ.Σ.) ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο 
ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία 
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

 Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη 
επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ 
απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην   
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

4.2  Κνηλνπξαμίεο Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ  ζε 
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 
παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)1 (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ 
ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην 
θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο 
θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

4.3 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο 
ελφο θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 («θχξηα 
θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 
ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ 
θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 
5.    Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

χςνπο 3088.64  € θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο θαη ηξηάληα (30), κεηά ηελ 
εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη 
(6) κήλεο. 

 
6.   Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Κξήηε & Νήζωλ Αηγαίνπ 2007-

2013» κε θσδηθφ ΠΓΔ 2013ΔΠ08880032. Πξνθαηαβνιή έσο 10% κπνξεί λα 
ρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 242 ηνπ Ν4072/2012 θαη ην άξζξν 157 
ηνπ Ν4281/2014. 

 
7. Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη δύν (2)  κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
 
8. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Λέζβνπ.  

 
 
 

                                                 
1
  Επιςημαίνεται η πρόςφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαςη 505/2007 τησ Επ.Αναςτ. ΣτΕ) κατά την οποία 

κωλφεται η ςυμμετοχή ςε κοινοπρακτικό ςχήμα επιχείρηςησ που δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο 
διαγωνιςμό λόγω κατωτάτου ορίου.  
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