
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
(Αριθμ. Μελέτης : 30/2016) 
(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : 13/ΕΡΓ/2017) 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ", εκτιμώμενης αξίας  
74.354,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).  
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με 

προϋπολογισμό 63.550,43€. Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1. Δαπάνη εργασιών 37.251,88 
 Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 6.705,34 
 Απρόβλεπτα (15%) 6.593,58 
 Απολογιστικά 12.999,63 
  Φ.Π.Α. 17% 10.803,57 
 ΣΥΝΟΛΟ 74.354,00 

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία - Τσαπώνη Μαρία – Aναστασίου Αιμιλία 

Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557 / 22513 50585 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.mytilene.gr, επιλογή προκηρύξεις). 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15-11-2017  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

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

στις 17-11-2017. 

 

3. Στοιχεία διαγωνισμού  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21-11-2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 

13.00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

  

http://www.mytilene.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
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Η προθεσμία υποβολής προσφορών έως  21-11-2017 και ώρα 10.00π.μ., ημέρα Τρίτη. 

  

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 95§2α  του Ν.4412/16.  

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών 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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1(ε)  και 3(β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

Συγκεκριμένα:  

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, 
υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα: 
 

1. κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων,  

2. οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων , στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 
(ισολογισμοί)  

3. δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του 
κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
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σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατά ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλων εργασιών.  

 
 
5. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.271,02 

ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι έως 21-5-

2018. 

 

6. Χρηματοδότηση  

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου, με (Κ.Α. 30.7331.0010 υπ’ αριθ. 525/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).  

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

 
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 δέκα (10) μήνες από την υπογραφή – ανάρτηση της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

          

              ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 19-10-2017 

 

 

     Ο Δήμαρχος Λέσβου  

 

                                                                           

                                                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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