
                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ 
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                             ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα 
συνεδριάσεων), που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος, σήμερα την 29η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου και Αριθμοί Εγκυκλίων: 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ και 33282/29-05-2020 με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 του Υπουργείου Εσωτερικών), 
ύστερα από την αριθμ. 17341 και από 23.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. 
Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. 
Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στους κ.κ. Επικεφαλής των 
Δημοτικών παρατάξεων, Προέδρους Κοινοτήτων που είχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από τους νόμους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-
2019 και ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται 
στην ημερήσια διάταξη. 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χαραμαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος),  

Αγγελόπουλος Διονύσιος (Αντιδήμαρχος), Χρονόπουλος Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος), 
Σπυροπούλου Ευσταθία, Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία,  (Μέλη).  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ  

Κανάκης Ηλίας (Μέλος), καθώς και ο αναπληρωτής του, (όπου νομίμως προσκλήθηκαν). 
 
     Δεν παρίστανται με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και η Επικεφαλής της 3ης Ελάσσονος 
Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης 
του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου-Νέστορος» 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΚΑΙ ΑΠΟ 29/10/2020 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΚΕΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βλαχόπουλου.              ΑΠΟΝΤΕΣ: Χώρας, Κορώνης, Μεθώνης, Φοινικούντας. 
 
 
     Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο 
Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
 
 
     Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: έξι (6) και απόντες: ένας 
(1), όπως αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
      
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών 
οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου-Νέστορος»». 
 
 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των 
όρων της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. 
Πύλου-Νέστορος», για τα οποία έχετε λάβει γνώση από το φάκελο ενημέρωσης του 
Συμβουλίου.  
 
 

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά 
 
 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του νόμου 
3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα κατόπιν των 
αντικαταστάσεών τους από τους νόμους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 
Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α     
 
 
     Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου-Νέστορος», 
όπως ακριβώς ακολουθούν παρακάτω: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ  
 
 

Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας 
Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 
ΣΑΕ 870

  

 
 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   
  

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι

 
συνοπτικό διαγωνισμό  για την επιλογή 

Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος 
 

Εκτιμώμενης αξίας  59.677,42 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1.6 
 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 
 

........................9 
 

 

20PROC007665497 2020-11-17

ΑΔΑ: 6ΤΕ6Ω1Β-Ρ9Μ



5 

 24/11/202012 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
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Άρθρο 4: Διαδικασία  αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

,

 

 

 

 

 

ελέγχου ομαλότητας
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

21.
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

1. 
2. 
3. 
4. 
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5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1.

6.2.

 

6.3

 

6.4.

 

6.5.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. 
 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013» 37 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,38 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )39 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
 

7.2 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005

Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες

7.3 

7.4 
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7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 42 
  

 

8.2.

 
  
8.3. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

47 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 
Τίτλος του έργου 
 

 
 « Αντιμετώπιση ζημιών οδοποιίας Λιμένων Δ. Πύλου Νέστορος ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντιμετώπιση ζημιών της οδοποιίας 
λιμένων των Κοινοτήτων Κορώνης, Φοινικούντας και Μεθώνης.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών στην ευρύτερη 
περιοχή  λιμένων των Κοινοτήτων Κορώνης, Φοινικούντας και Μεθώνης. 
Ειδικότερα: 
1. Κοινότητα Κορώνης. 

Το από σκυρόδεμα δάπεδο ζώνης πλησίον του χώρου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, 
παρουσιάζει ρηγματώσεις, παραμορφώσεις, καθιζήσεις και διατρήσεις  θέτοντας σε κίνδυνο την 
ασφάλεια πεζών και εποχούμενων. 
Οι παραπάνω αστοχίες οφείλονται στην κατά τόπους διάβρωση των υποκείμενων έξαλων 
επιχώσεων και το σχηματισμό εγκοίλων. 
Προς τούτο προβλέπεται: 
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� η κατά τόπους και επιλεκτική καθαίρεση του δαπέδου, 
� η πλήρωση των ύφαλων εγκοίλων με  σακκολίθους σκυροδέματος και των έξαλων με 

έγχυτο σκυρόδεμα, 
� η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με σκληρυντικά επιφανείας επί της υφιστάμενης 

αποκατασταθείσας στρώσης σκυροδέματος. 
Για την επίτευξη αντιολισθηρής επιφανείας ενσωματώνεται με επίπαση και εμπήγνυνται 
μέσα στη μάζα της επιφανείας στρώσεως του σκυροδέματος ποσότητα 5 kg/m2 σμύριδας 
και γίνεται “αγρίεμα” της επιφάνειας με μεταλλική σκούπα, που θα δημιουργήσει μικρές 
χαραγές στην επιφάνεια. Το δάπεδο οπλίζεται με δομικό πλέγμα τύπου Τ131, 
προστατεύεται από ρηγμάτωση με κοπή αρμών ελέγχου (ψευδαρμών) και με αρμούς 
συστολοδιαστολής στις θέσεις ασυνέχειας της υπόβασης. Τόσο η απόχρωση όσο και η 
τεχνοτροπία της τελικής επιφανείας θα επιλεγεί από την υπηρεσία. 

� Η κατάντι της επιφανειακής απορροής ανύψωση, λόγω της κατασκευής του βιομηχανικού 
δαπέδου, αντιμετωπίζεται με κατασκευή στα ανάντι ασφαλτικής στρώσης προσαρμογής, επί 
του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και σε έκταση που απαιτείται για την απρόσκοπτη 
απαγωγή των ομβρίων. 

2. Κοινότητα Φοινικούντας. 
2.1. Δάπεδο του τραπεζοειδούς προβλήτα 

Στην επιφάνεια του υπάρχοντος δαπέδου από σκυρόδεμα παρατηρούνται φαινόμενα 
απολέπισης, αποφλοίωσης και επιφανειακών φθορών οφειλόμενα κυρίως στην κόπωση σε 
χρήση και στη επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα παραπάνω φαινόμενα 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της τελικής διαμορφωμένης επιφανείας, ήτοι την ομαλότητα, 
επιπεδότητα αλλά και την αισθητική της καθορίζοντας την λειτουργικότητα του δαπέδου. 
Για την αποκατάσταση της ασφαλούς διεύλευσης ατόμων, δηλαδή μείωσης της 
αποσταθεροποίησης του βηματισμού και του κινδύνου πτώσεων, αλλά και την αισθητική 
αναβάθμιση του δαπέδου κυκλοφορίας προτείνεται η κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού 
δαπέδου με σκληρυντικά επιφανείας όπως ανωτέρω. Στο συγκεκριμένο δάπεδο λόγω των 
ασυνεχειών της υπόβασης, πέραν της αρμοκοπής, προτείνεται και η αγκύρωση του οπλισμού με 
βλήτρα επί της υπόβασης. 

2.2. Τμήμα δρόμου στη δυτική πλευρά του λιμένα, έμπροσθεν του υπαίθριου θεάτρου, 
διαστρώνεται με βιομηχανικό δάπεδο ως ανωτέρω. 

3. Κοινότητα Μεθώνης 
Στην ανατολική πλευρά του λιμένα βρίσκεται σε εξέλιξη ή εργολαβία με τίτλο «Αποκατάσταση 
ζημιών οδοστρώματος Τ.Κ. Μεθώνης» που αφορά στην αποκατάσταση του βόρειου τμήματος 
οδού προσπέλασης στον λιμένα. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση της 
βατότητας στο υπολειπόμενο τμήμα της οδού προς τον λιμένα της Μεθώνης με διάστρωση 
βιομηχανικού δαπέδου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων, με θραυστό υλικό 
λατομείου. 

Επισημαίνεται
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� 
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� 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

τέσσερις (4) μήνες

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1

 
13.2

 
 
13.3  

 
13.4 

13.5

 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1

1.193,55

. 
 
15.2

15.3 

15.4 

 
15.5  
 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)57 
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16.1 

16.2 

 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

17.1

17.2

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1

 

, 
 61  

 

17.Α.2 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 04-12-
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

έξι (6)

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1.  

2. 
 

3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
 

21. 1

 
 
21.2  
 
21.3  

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

αποκλείεται 

 

22.A.1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
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β) δωροδοκία, 

 

γ) απάτη,

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

 

 

22.A.2  
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22.Α.2α 

 

22.A.3  α) 

 

β)

 

 

22.Α.4  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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22.Α.5

εθνικός λόγος αποκλεισμού

 

22.Α.6. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.78

 

22.Α.7.

 

 

20PROC007665497 2020-11-17

ΑΔΑ: 6ΤΕ6Ω1Β-Ρ9Μ



24 

22.Α.8.

 

 

22.Α.9.

 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 80 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης84

 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής87 
 

23.1

προκαταρκτική απόδειξη
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
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άρθρου 22Α 
 

παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας

για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22:

- 

- 

για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22:
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παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22103

 

παραγράφου Α.4 του άρθρου 22107

περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22109

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22110

 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών.

 

- 
 

 

- 
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α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 

 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  
,   

αα) 

ββ) 

.  

γγ) 

      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
 

αα) 
 

ββ)   

γγ) 
  

δδ) 

την υπογραφή της σύμβασης
Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
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23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 

� 

� 

� 
� 

 επίσημους καταλόγους

 . 
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23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

� 

� 

116

επίσημους καταλόγους

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε117

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
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23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1

24.2

24.3 

24.4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1.

25.2.

25.3

25.4

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1

 
26.2

 
26.3.
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  275/2020 
 
 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ Ο.Ε.    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

      (Ακολουθούν Υπογραφές) 
 
 
 

                                                   Πύλος  29/10/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

 

                                                                                             ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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