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ΜΔΣΡΟ 321 

ΒΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 
 

             Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ 2007 - 2013" με ποζοζηό 
ζςγσπημαηοδόηηζηρ 85% από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. και 15% από Δθνική Γαπάνη (Απιθμόρ ΑΔ 2015Δ28280124) 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

τος έπγος: 

 «Έπγα ππόσβασηρ στιρ γεωπγικέρ εκμεταλλεύσειρ Σ.Γ. Ηππείος – ςκούνταρ» 

 
Ο Γήμορ Λέσβος δηαθεξχηηεη φηη ηελ 30-06-2015 ηνπ κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Τξίηε θαη ψξα 9:30 π.μ έσο 10:00 π.μ. 
(ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζην Γεκαξρείν Λέζβνπ, ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή Γεκνπξαζία κε ην ζχζηεκα: πποζθοπάρ με 
επί μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ καηά ομάδερ ομοειδών επγαζιών και έλεγσο ομαλόηηηαρ ηων πποζθεπομένων επί μέποςρ 
ποζοζηών έκπηωζηρ, πάλσ ζε ζπκπιεξσκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη βειηηψζεθε κε ηνπο Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, 
Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 334/00, Π.Γ. 609/85, Π.Γ. 210/97, θ.α. φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έπγα ππόσβασηρ στιρ γεωπγικέρ εκμεταλλεύσειρ Σ.Γ. Ηππείος – ςκούνταρ».  

Ο θσδηθφο Ο.Π.Σ.Α.Α. ηνπ έξγνπ είλαη 949727 θαη πξφθεηηαη γηα ην ππνέξγν κε ηίηιν «Έπγα ππόσβασηρ στιρ γεωπγικέρ 
εκμεταλλεύσειρ Σ.Γ. Ηππείος – ςκούνταρ». 

Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) Φσκαηνπξγηθψλ πνζνχ 16.391,20 €( με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπηα), 
β)Τερληθψλ Έξγσλ πνζνχ 36.253,61€( με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπηα), γ) Οδνζηξσζίαο πνζνχ 81.734,83€( με ΓΕ  και ΟΕ και 
απρόβλεπηα), δ) Αζθαιηηθψλ πνζνχ 187.266,00€ (με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπηα), ε) Σήκαλζεο-Αζθάιεηαο πνζνχ 8.766,22€( με ΓΕ  
και ΟΕ και απρόβλεπηα , κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ  330.411,86 (δαπάνη εργαζιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπηα). 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηε κειέηε κε αξηζκφ ζεψξεζεο 701/2014 απφ ηελ Τερληθή 
Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 330.411,86 ΔΤΡΧ (σωπίρ αναθεώπηση και Φ.Π.Α.) θαη ζην πνζφ ησλ 
385.000,00 ΔΤΡΧ (με αναθεώπηση και Φ.Π.Α.). 

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./category/prokiriksis/), επηινγή πξνθεξχμεηο) θαη λα 
παξαιακβάλνπλ ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δσξεάλ, απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (Δι. Βεληδέινπ 13-17-Τ.Κ 81100 
Μπηηιήλε), κέρξη ηηο 25-6-2015, εκέξα Πέκπηε. 

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΦΩΓΔ ππφδεηγκα ηχπνπ Β ην νπνίν αλαζεσξήζεθε 
κε ηελ 67/2015 (ΦΔΚ 664/21-4-2015 ΤΔΥΦΟΣ Β) απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. 

Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ εξγνιεπηηθά πηπρία:  
 

Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγπαμμένερ στο Μητπώο Δπγοληπτικών Δπισειπήσεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 1
η
  ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ  

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάτη - μέλη τηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωσηρ 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. 

γ. 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. 
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 Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 
κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. 
πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (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.  

 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ 
ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Τν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ 
ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην 
λα αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 
(ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε Α2 ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο 
ΟΓΟΠΟΗΗΑ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ (αναβάθμιση οπίος ιφγσ θνηλνπξαμίαο). 

Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά 
εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ 
Έξγσλ 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 2 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο ην θνλδχιην ηνπ Φ.Π.Α. δειαδή 
6.637.93 ΔΤΡΧ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Λέζβνπ. Η ηζρχο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ 
θαη 30 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη κήλεο. 

Οη εξγνιάβνη Γεκνζίσλ έξγσλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκφζηα έξγα θαζψο θαη δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη 120 (εκαηόν είκοζι)  εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ 2007 - 2013" με ποζοζηό 
ζςγσπημαηοδόηηζηρ 85% από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. και 15% από Δθνική Γαπάνη (Απιθμόρ ΑΔ 2015Δ28280124) 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ  Γήκνπ Λέζβνπ, αξκφδηνο 
ππάιιεινο Τζαπψλε Μαξία (ηει.:2251350557 Φαμ:2251350508 ), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 
 
 
 

 Μςτιλήνη, ….../……/2015 
Ο  Γήμαπσορ  

 
 
 

   ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΑΛΖΝΟ 

 

 

 

 


