
 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 65760/23-10-17 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στο νεκροταφείο Βασιλικών» 

 
 

ΑΡΙΘΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 17/ΕΡΓ/17 Αρ. μελέτης: 49/2016 
Προϋπολογισμός: 18,100.00 € 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Βασιλικών», εκτιμώμενης αξίας  18,100.00 

Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).  

 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 
15.470,09 Ευρώ  (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά). Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 

Χωματουργικές εργασίες   1,317.10 € 

Οικοδομικές εργασίες   8,442.60 € 

Σύνολο 1   9,759.70 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1,756.75 € 

Σύνολο 2   11,516.45 € 

Απρόβλεπτα 15% 1,727.47 € 

Σύνολο 4   13,243.92 € 

Απολογιστικά  2,226.17 € 

Σύνολο 4   15,470.09 € 

ΦΠΑ 17% 2,629.92 € 

Γενικό Σύνολο   18,100.01 € 

Σύνολο σε ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)  18,100.00 € 

 
 

1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία 

Τηλ.: 22513 50562/22513 50557 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

http://www.mytilene.gr/


 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, Τμήμα 

Δημοπρασιών και Διαγωνισμών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 1-11-2017 oι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 

3-11-2017. 

 
3. Στοιχεία διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 

για κάθε ομάδα 

 τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες 

μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

Συγκεκριμένα:  

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 

Οδοποιίας, σε εφαρμογή των διατάξεων των εγκυκλίων 20/10-7-97 και 10/6-4-00 του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις 

οποίες ορίζονται ως κοινές εργασίες για τις κατηγορίες των υδραυλικών έργων και Η/Μ έργων, οι 

εργασίες των δικτύων υπό πίεση.   

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία της παραγράφου (α). 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

http://www.mytilene.gr/


 

 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 

 

5. Εγγύηση συμμετοχής 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

 

6. Χρηματοδότηση  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Λέσβου σε βάρος του ΚΑ 45.7326.0003 έτους 

2017. 

   

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

8. Έγκριση αποτελέσματος 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.  

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή – 

ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης.  

 

          Μυτιλήνη, 23 Οκτωβρίου 2017 

 
 
 Ο Δήμαρχος Λέσβου 
 
                                                                                                                          Γαληνός Σπυρίδων 


