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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ                                                    Πύλος:    20  / 5 /2019 

 Αρ. Πρωτ: 7521 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

«Έκτακτη αποκατάσταση και προστασία αγωγού διάθεσης (χερσαίου και υποθαλάσσιου) και 
φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης λόγω θεομηνίας” 

 
Ο Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ότι την 12τη του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 10,00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτό  ηλεκτρονικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα για το έργο με τίτλο: «Έκτακτη αποκατάσταση και προστασία αγωγού διάθεσης (χερσαίου και 
υποθαλάσσιου) και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης λόγω θεομηνίας», προϋπολογισμού 
120.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. – ΣΑΕ 055. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
Οδός : Πλατεία Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας Ταχ.Κωδ. : 24001 
Τηλ. : 27233 60249 /Telefax : 27230 28279 / E-mail : techdept@pylos.gr 
Πληροφορίες: Βοντίτσου Αγγελική 

 
CPV έργου: 45252127-4 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι χωρίς  ΦΠΑ 24% και ο Ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επι των 
τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του. 
(αρθ. 39 α του ν. 2859/2000 /ΦΕΚ 248 τα Α’, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 1 του ν. 
4281/2014/ΦΕΚ 160τ.Α’.)  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pylos-nestor.gr). 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 2.400,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μηνών. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: για την Α1 
τάξη και άνω στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την 
υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του 
Ν.4199/2013 για την Α1 τάξη και άνω στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή 

της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4199/2013, για την 

Α1 τάξη και άνω στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών και στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση, στην κατασκευή έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών,  

τεχνικούς όπως  αυτά ορίζονται στο άρθρο 100  παρ. 5  του Ν.3669/2008. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, το οποίο διαθέτει και υποθαλάσσιες εργασίες, οι οποίες απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, αλλά και για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να 

διαθέτει, στο τεχνικό προσωπικό του, έμπειρο αυτοδύτη πολιτικό μηχανικό κάτοχο επαγγελματικής άδειας 

δύτη ή μαθητευόμενου επαγγελματία  δύτη, ο οποίος να έχει απασχοληθεί σε κατασκευή έργου 

υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων την τελευταία 5-ετία. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι  ΔΩΔΕΚΑ (12)  ημερολογιακοί μήνες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Πύλου 
Νέστορος, αρμόδιος υπάλληλος, Βοντίτσου Αγγελική (τηλ.:2723360249, Φαξ: 2723028179) και την Τεχνική 
Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
 Πύλος,   20/05/2019 

Ο  Νόμιμος εκπρόσωπος  
του Δικαιούχου Δήμου Πύλου Νέστορος 
 
 
Δημήτριος Π. Καφαντάρης 
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