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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

«Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου 
και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης» 

 
Ο Δήμος Πύλου Νέστορος (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, 
Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας 
τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την πράξη: «Μελέτη 
αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της παρακτιας 
ζώνης του οικισμού Μεθώνης». 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) 
ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης 
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/09/2020 και ώρα 16:30 και η 
διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, την 15/09/2020 και ώρα 10:00. 
Στόχος της μελέτης είναι η συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης στην παράκτια 
ζώνη της Μεθώνης, η οποία έχει καταστραφεί από τις έντονες καιρικές συνθήκες των τελευταίων 
ετών, η δημιουργία αμμουδιάς που θα αυξήσει τον τουρισμό της περιοχής, η προστασία του κάστρου 
και του παραλιακού μετώπου από τις έντονες καιρικές συνθήκες, η προστασία και βελτίωση του 
αλιευτικού καταφυγίου και ειδικά των συνθηκών αγκυροβολισμού των αλιευτικών σκαφών με νέες 
εγκαταστάσεις, η βελτίωση των δυο μόλων και η επέκταση του τσιμεντένιου μώλου, ώστε να 
προσεγγίζουν εύκολα σε αυτόν σκάφη αναψυχής, τα οποία είναι πολλά τους θερινούς μήνες. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 055, με βάση 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 14338/25-04-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Αναπτ. 
Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ, η οποία έχει τροποποιηθεί με το υπ. αρ. 83203/21-11-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ και από ΣΑΤΑ. 
Η δαπάνη ανέρχεται σε 487.884,48 € (με Φ.Π.Α. 24%) και έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 και χρηματοδοτείται και από ΣΑΤΑ.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016). 
  

Πύλος, 17/07/2020 
Ο  Νόμιμος εκπρόσωπος  
του Δικαιούχου Δήμου Πύλου Νέστορος 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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