
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 19-6-2018 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. : 27761 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
(Αριθμ. Μελϋτησ : 86/2017) 
(Αριθμ. Περύληψησ Διακόρυξησ : 22/ΕΡΓ/2018) 
 

(CPV : 45214210-5, καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για ςχολεύα πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ) 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

Ο Δόμοσ Λϋςβου προκηρύςςει την με ανοικτό διαδικαςύα μϋςω του εθνικού ςυςτόματοσ 

ηλεκτρονικών δημοςύων ςυμβϊςεων (ΕΗΔΗ) επιλογό αναδόχου για την καταςκευό 

του ϋργου: «ΑΝΕΓΕΡΗ 1ου ΔΙΘΕΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΒΟΤ», 

εκτιμώμενησ αξύασ  760.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.), με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό (χαμηλότερη τιμό). 

 

Το ϋργο ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ εργαςιών: 

 κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προώπολογιςμό 496.545,15 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., 

απρόβλεπτα)  

 κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προώπολογιςμό 135.288,61 Ευρώ (με 

Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα),  

Τα ποςϊ δεν περιλαμβϊνουν απολογιςτικϊ και ΦΠΑ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 
1. Άθροιςμα εργαςιών 465.610,73 
2. Γεν. ϋξοδα & Όφελοσ εργολϊβου (ΓΕ+ΟΕ)   83.809,93 
3. Απρόβλεπτα (15%)   82.413,10 
4. Απολογιςτικϊ 17.738,89 
5. Φ.Π.Α. 17% 110.427,35 
 ΤΝΟΛΟ 760.000,00 

 

1. υνοπτικό περιγραφό του ϋργου 
Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οικοδομικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ εργαςύεσ, 
εργαςύεσ ύδρευςησ αποχϋτευςησ και περιβϊλλοντοσ χώρου με ςτόχο την ανϋγερςη 
ιςογεύου κτιρύου για την εγκατϊςταςη του 1ου  διθϋςιου νηπιαγωγεύου Καλλονόσ. 

Οι εργαςύεσ αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτην Τεχνικό Περιγραφό του ϋργου. 
 

2. τοιχεύα επικοινωνύασ αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 

Οδόσ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Πληροφορύεσ : Παπαςωτηρύου Ελευθερύα, Σςαπώνη Μαρύα, Σςϋγγου Μαρύνα 

Τηλ.: 22513 50562/22513 50585 

Telefax: 22513 50508 

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr 
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Ιςτοςελύδα: www.mytilene.gr 

 

3. Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα 

Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού 

διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ : ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ (www.mytilene.gr, επιλογό : ηλεκτρονικό 

ενημϋρωςη - προκηρύξεισ). 

Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 6-7-2018, η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει 

ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ 

δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ 13-7-2018. 

 

4. τοιχεύα διαγωνιςμού 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 16-

7-2018, ημϋρα Δευτϋρα.  Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 

π.μ. 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται 

η 20-7-2018, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 10:00 π.μ. 

Tο ςύςτημα υποβολόσ προςφορών εύναι με επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ για κϊθε 

ομϊδα τιμών ομοειδών εργαςιών του τιμολογύου και του προώπολογιςμού, 

εκφραζόμενα ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τοισ εκατό (%), ςύμφωνα με το ϊρθρο 95, παρ. 2. 

α, του Ν.4412/2016. 

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςε 

ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ. 

Επύςησ, απαιτεύται οι ενδιαφερόμενοι να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό (κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην αναλυτικό Διακόρυξη).  

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ (κατϊ τα οριζόμενα ςτην 

αναλυτικό Διακόρυξη). 

 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ 

αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό 

ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 

Συμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου 

και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 

διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 

ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν 

απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για 

την υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ 

μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

http://www.mytilene.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Συγκεκριμϋνα :  

(α) οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη 

εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην/ςτισ κατηγορύα/εσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ότοι ςτην 1η τϊξη και ϊνω για ϋργα κατηγορύασ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ςτην Α2 τϊξη και ϊνω για ϋργα κατηγορύασ  

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  
Σύμφωνα με την παρ. 3β του ϊρθρου 76 του Ν.4412/16 και ςτην περύπτωςη ενώςεων 
οικονομικών φορϋων τησ ανωτϋρω παραγρϊφου, επιτρϋπονται και ενώςεισ 
οικονομικών φορϋων ςτην ύδια τϊξη και κατηγορύα εγγεγραμμϋνων ςτην  Α1  τϊξη για 
ϋργα κατηγορύασ Η/Μ  (αναβϊθμιςη ορύου). 
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο 

Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη 

ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα 

Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 

Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην 

προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 

Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν 

πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. Στην περύπτωςη 

που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 

αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 

προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον 

αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 

επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 

εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι 

αςκεύ τη δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ διακόρυξησ. 

 

Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο 

Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το 

οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 

(Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που 

εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ διακόρυξησ, 

β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 22 Β-Ε τησ διακόρυξησ. 

Τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ που θα πρϋπει να ικανοποιούν οι προςφϋροντεσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 22 τησ διακόρυξησ. 

 

5. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 

12.991,45€ (δώδεκα χιλιϊδων εννιακοςύων ενενόντα ενόσ ευρώ και ςαρϊντα πϋντε 

λεπτών) με ιςχύ τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ διακόρυξησ, ότοι μϋχρι 16-5-2019, ϊλλωσ η 

προςφορϊ απορρύπτεται. 
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Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι 9 (εννϋα) μόνεσ, από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

 

6. Φρηματοδότηςη  

Το ϋργο χρηματοδοτεύται από Πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων 

Επενδύςεων (Κωδικόσ πρϊξησ Α (κωδικόσ ενϊριθμου) : 2017ΕΠ08810049) 

και εύναι ενταγμϋνο ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαύο 2014-2020" 

ςτην Πρϊξη με τύτλο «ΑΝΕΓΕΡΗ 1ου ΔΙΘΕΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΛΕΒΟΤ» και κωδικό MIS (ΟΠ) : 5009214, με ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ 80% 

από το Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούσ 

πόρουσ. 

 

7. Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 

Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο  ςύμφωνα με το ϊρθρο 

242 του ν.4072/2012, του ϊρθρου 72 παρ. 1. περ.δ και ϊρθρου 150 ν.4412/2016 

ςχετικϊ με την εγγύηςη προκαταβολόσ και τουσ όρουσ χορόγηςησ τησ 

προκαταβολόσ ςε ποςοςτό 10% επύ τησ αξύασ τησ Σύμβαςησ, χωρύσ Αναθεώρηςη 

και Φ.Π.Α. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό 

ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη 

εγγύηςησ. 

Δεν  προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 

 

8. Γλώςςα ςύνταξησ προςφορών : Ελληνικό 

 

9. Έγκριςη αποτελϋςματοσ 

Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την  Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου 

Λϋςβου.  

 

10. Προθεςμύα εκτϋλεςησ 

Η προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι εικοςιτϋςςερισ (24) μόνεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

  

11. Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ 

για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 

 

12. Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η 

ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από 

εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ 

τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει 

προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 

που δικαιολογούν το αύτημϊ του, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 4.3 τησ 

διακόρυξησ. 

 

13. Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το πρότυπο τεύχοσ διακόρυξησ 

ανοικτόσ διαδικαςύασ για τη ςύναψη ηλεκτρονικών δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου κϊτω 

των ορύων του ν.4412/2016 (Α' 147) με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από 

οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό, τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 

Δημοςύων Συμβϊςεων. 
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14. Η παρούςα δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτον Ελληνικό Τύπο ςύμφωνα με το ϊρθρο 

66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

                

          ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΙΟΤΝΙΟ  2018 

                Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΛΕΒΟY 

                                                                          

                                                                                                                        
                                                                                                      ΠΤΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟ 
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