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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕ ΜΕΗΝΙΑ   
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ ΝΕΣΟΡΟ                                                     Πφλοσ: 07/04/2020 

        Αρ. Πρωτ: 5338 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

«Έκτακτη αποκατάςταςη και προςταςία αγωγού διάθεςησ (χερςαίου και 

υποθαλάςςιου) και φρεατίου φόρτιςησ Ε.Ε.Λ. Μεθώνησ λόγω θεομηνίασ» 

 
Ο Δήμοσ Πφλου Νζςτοροσ διακθρφττει ότι τθν 6η, του μθνόσ  Μαΐου  του ζτουσ 2020 θμζρα Σετάρτη 
και ϊρα 10,00 π.μ. (λιξθ υποβολισ των προςφορϊν), κα διεξαχκεί ανοιχτόσ  θλεκτρονικόσ 
μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ επιλογισ αναδόχου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/16 όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα για το ζργο με τίτλο: «Έκτακτη αποκατάςταςη και προςταςία 
αγωγού διάθεςησ (χερςαίου και υποθαλάςςιου) και φρεατίου φόρτιςησ Ε.Ε.Λ. Μεθώνησ 
λόγω θεομηνίασ» μζςω του Ε..Η.ΔΗ.. το οποίο χρθματοδοτείται από το «Πρόγραμμα πρόλθψθσ 
και αντιμετϊπιςθσ και αντιμετϊπιςθσ ηθμιϊν και καταςτροφϊν που προκαλοφνται από κεομθνίεσ 
(ΑΕ 055).»  με τθν υπ. 235/27-12-2018 (ΑΔΑ:6ΒΕΠ465ΧΘ7-3ΑΑ) απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 
για Επιχοριγθςθ τθσ ΔΕΤΑ Πφλου - Νζςτοροσ του Ν. Μεςςθνίασ και Κωδικόσ Ζργου 2003Ε05500005. 

         ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ – ΝΕΣΟΡΟ  
         Οδόσ : Πλατεία Νζςτοροσ, Πφλοσ Μεςςθνίασ Σαχ.Κωδ. : 24001 

Σθλ. : 27233 60234, 255 /Telefax : 27230 28279 / E-mail : techdept@pylos.gr, aggelikivon@gmail.com 
Πλθροφορίεσ: Βζργοσ Κωνςταντίνοσ, Βοντίτςου Αγγελικι 
  
Σο ζργο «Έκτακτη αποκατάςταςη και προςταςία αγωγού διάθεςησ (χερςαίου και 
υποθαλάςςιου) και φρεατίου φόρτιςησ Ε.Ε.Λ. Μεθώνησ λόγω θεομηνίασ» ςυντίκεται από τισ 
ακόλουκεσ κατθγορίεσ ζργων Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν και Λιμενικϊν με προχπολογιςμό 120.000,00 
ΕΤΡΩ (χωρίσ ΦΠΑ), με βάςθ τθν 13/2019 μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Πφλου Νζςτοροσ.  
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι χωρίσ  ΦΠΑ 24% και ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβάλλει ΦΠΑ επί των 
τιμολογίων του, ωσ απόρροια των προχποκζςεων που ςυντρζχουν για τθν αντιςτροφι τθσ 
υποχρζωςθσ του. (αρκ. 39 α του ν. 2859/2000 /ΦΕΚ 248 τα Α’, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 
10 του αρκ. 1 του ν. 4281/2014/ΦΕΚ 160τ.Α’.) 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα 
ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ, να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, υγγραφι Τποχρεϊςεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο 
“θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.pylos-nestor.gr). 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2%  επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
χωρίσ  Φ.Π.Α. με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι 2.400,00ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι 
επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Διμο Πφλου Νζςτοροσ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον 310 
θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι  εννζα 
μινεσ . 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθν κατθγορία Οδοποιίασ, Τδραυλικϊν και Λιμενικϊν.  και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 

προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακϊσ και Σ.Ε.Τ.Δ. 

Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι Δώδεκα  (12)  θμερολογιακοί μινεσ. 
 

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι επιτροπι του Διμου Πφλου Νζςτοροσ.  
 
 Πφλοσ, 07/04/2020 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑ 
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