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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Κωδ. πρόσκλησης:  63.1 – CLLD.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»  

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (Κωδ. 63.1 – CLLD.18) 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.). 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ »  

Αρ. Πρωτ.: 5944/12-05-2022 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ότι την 06 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2022 

ημέρα Δευτέρα 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: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ».  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: MIS5109517 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία εργασιών Οικοδομικών, με 
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προϋπολογισμό  176.243,59ΕΥΡΩ  και β) κατηγορία εργασιών ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 30.252,96 Ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης επικαιρ. 39/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Πύλου Νέστορος, ανέρχεται στο ποσό των 207.741,94ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και στο ποσό των 
257.600,01ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) 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). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τις διατάξεις του ν.4412/16 κατά το 
πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (κάτω των ορίων) υπόδειγμα τύπου Β της 
ΕΑΑΔΗΣΥ . 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2%επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.154,84ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δεκατρείς (13) 
μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) 
μηνών . 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:  για  
έργα  Οικοδομικών και ΗΛΜ. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας..  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52 και των 
άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της παρούσας, όπως αυτό 
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, για την κατηγορία ΗΛΜ και την κατηγορία 
Οικοδομικών. 

2. Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος 
στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση, στην κατασκευή έργων Οικοδομικών και Η/Μ όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 52 και στα άρθρα 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και Ε.Ε.Ε.Σ. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Δεκατρείς (13) ημερολογιακοί μήνες. 
 

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, Αγγελική Βοντίτσου (2723360255) και την Τεχνική Υπηρεσία, τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Πύλος, 12/05/2022 
Ο  Νόμιμος εκπρόσωπος  

του Δικαιούχου Δήμου Πύλου - Νέστορος 
 
 
 
 

Παναγιώτης Θεοδ. Καρβέλας 
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