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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 Καλαµάτα      3/ 09 / 2020 
Αρ. πρωτ.:    42624 
 
 

∆ιεύθυνση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλ. 
Fax 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

ΨΑΡΩΝ 15-∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Π. ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ (∆/ΝΤΗΣ) 
27213 61312 
27210 20655 
dty332@1733.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1.Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι 
Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
∆/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & 
Λειτουργίας Εφαρµογών 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου- Αθήνα 
E-mail: site-support@yme.gov.gr 
 
2.Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περ/κη Ενότητα Μεσσηνίας, 
Τµήµα Πληροφορικής 
E-mail:pliroforiki@1733.syzefxis.gov.gr 

     

   ΚΟΙΝ.: Περιφέρεια Πελοποννήσου 
∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 
Μαινάλου & Σέκερη 37 
22131 Τρίπολη 
Tηλ.: 2710237410 
Fax:  2710234492 
E-mail: mapostolakis@outlook.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης πριν από τη συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», µε κωδικό 2020ΕΠ52600002 της Π∆Ε-ΣΑΕΠ 
526 προϋπολογισµού 300.000 € (µε ΦΠΑ). 

 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε 

ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την 

εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, µε κωδικό 

2020ΕΠ52600002 της Π∆Ε-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισµού 300.000 € (µε ΦΠΑ). 

 

Το υποέργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Μεσσηνίας  και χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε-ΣΑΕΠ 526, µε κωδικό 

2020ΕΠ52600002 και έχει ενταχθεί µε την υπ’ αριθµ. 277/3-8-2020 (Α∆Α: ΩΜΨΙ7Λ1-ΕΥΤ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε προϋπολογισµό 1.200.000 €. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της της σύµβασης. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 

[Ι] δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρείς τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσο με 100.000,00 €. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα87 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς 

[Ι]απαιτείται  

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας  να έχουν εκτελέσει αθροιστικά συμβάσεις 

προϋπολογισμού έργων (χωρίς το ΦΠΑ) ή παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό ρεμάτων ή 

χωματουργικές εργασίες σε υδραυλικά έργα, συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με 50.000 € από τον 

μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τουλάχιστον από ένα μέλος 

της ένωσης. 

β) να διαθέτουν ομάδα έργου που θα απαρτίζεται από απαιτούμενο επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό 

και θα περιλαμβάνει: 

Έναν (1) τουλάχιστον Διπλωματούχο Α.Ε.Ι. σε σχετικό αντικείμενο (Μηχανικό), ως Προϊστάμενο Εργοταξίου 

(Διευθυντής Έργου), με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 έτη. 

Έναν (1) τουλάχιστον Διπλωματούχο Α.Ε.Ι. ή απόφοιτο Τ.Ε.Ι. σε σχετικό αντικείμενο (Μηχανικό – ΤΕ), ως 

Αντικαταστάτη Προϊσταμένου Εργοταξίου (Διευθυντής Έργου), με χρόνο από κτήσεως πτυχίου  

τουλάχιστον 1 έτος. 

Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία σε σχέση προς το δημοπρατούμενο αντικείμενο, κάθε μέλους της ομάδας 

παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σχετική με τα καθήκοντα που ο διαγωνιζόμενος 

προτίθεται να του αναθέσει, τούτη δε θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

γ) να διαθέτουν  μεταφορικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό: για την εκτέλεση των εργασιών(δύο (2)   

εκσκαφείς , δύο (2)   φορτωτές,  ένα προωθητήρα (μπουλντόζα), τέσσερα (4) φορτηγά ανατρεπόμενα, για 

την εκτέλεση του έργου. Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν τα διαθέτει θα πρέπει  να επισυνάψει στην προσφορά 

του ιδιωτικό συμφωνητικό με τους κατόχους τούτων ότι θα θέτουν στην διάθεση του διαγωνιζόμενου τον εν 

λόγω ιδιόκτητο εξοπλισμό τους για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης, οποτεδήποτε τούτο καθίσταται 

απαραίτητο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

� Φάκελος Έργου 
� Χρονολογικό Αρχείο 

 

 

 Ο ∆/ντης Τ. Ε. /Π.Ε. Μεσσηνίας  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
Πολ/κος  Μηχ/κος µε Α΄ βαθµό 
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