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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

          
 

ΜΕΤΡΟ 19. «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) -LEADER” PAA2014-2020  
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών  κοινοτήτων», 
 ΔΡΑΣΗ 19.2.4. ΥΠΟΔΡΑΣΗ19.2.4.2 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

Πύλος, 31-03-2022 
Αρ. Πρωτ.: 4093 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

  « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ» 

 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Πύλου - Νέστορος διακηρύττει ότι την 26η του μηνός  Απριλίου του έτους 2021 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , θα διεξαχθεί Δημοπρασία με  ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την Πράξη με 

τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ».  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010899045 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ». 

Η προμήθεια  συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Προμήθεια συστήματος συνθετικού 

χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου ,  με προϋπολογισμό  126.000,00  €και  β) Προμήθεια  αθλητικού 

εξοπλισμού (εστίες ποδοσφαίρου) με προϋπολογισμό 2.000,00 €.  
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Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας/ υπηρεσία, με βάση τη μελέτη με αριθμό 

θεώρησης 87/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πυλου Νεστορος, ανέρχεται στο ποσό των  128. 

000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  158.720,00ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 26-04-2022. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  υπόδειγμα τύπου 

συμβάσεων προμηθειών με ανοικτή διαδικασία ανω των 60.000,00€ ( κάτω των ορίων). 

Στο διαγωνισμό έχουν  δικαίωμα συμμετοχής  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης:  

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.1 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε  2,00 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  

Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 2.560,00 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 180 ημέρες. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι   (120) εκατόν είκοσι   ημερολογιακές ημέρες. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD 

LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι: 2017ΣΕ08210000 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

                                                 
1
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νεστορος, 

αρμόδιος υπάλληλος Χρυσοβαλαντης Κοτσης (τηλ.:2723360206 Φαξ:2723023522) και την Τεχνική Υπηρεσία του 

Αγγελική Βοντιτσου (τηλ.:2723360255,Φαξ:2723023522), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
 
 

                                              31 / 03/2022 
Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος 

 
 
 

Παναγιώτης Θ. Καρβέλας 
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