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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
Ρόδος,     13/10/2022 

 
Αρ. Πρωτ. : Δ.Τ.Ε.4838 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1 , ΤΚ. 85131, Ρόδος, Ελλάδα. 

NUTS: EL 42 (Νότιο Αιγαίο) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramm.techdod@pnai.gov.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.pnai.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ν. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. +30 22413 63145, fax: +30 22413 63139. 

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/. 

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης B΄ Βαθμού / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

CPV:45222110-3 (κύριο CPV), 45222100-0, 90513000-6, 34144511-3, 34144710-8, 34134200-7 

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 422 (Κυκλάδες) 

Τίτλος Έργου: "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου" 

Σύντομη Περιγραφή:  

Το έργο αφορά στην κατασκευή των ακόλουθων επιμέρους έργων εντός γηπέδου 79 στρ. περίπου: 

• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και συγκεκριμένα:  

• πλήρης κατασκευή Α’ Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 

84.000m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 25 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του 

Δήμου Τήνου. 

• κατασκευή των απαραίτητων βασικών χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές – επιχώσεις) για τη συναρμογή και 

προετοιμασία της Β’ φάσης, με στόχο τη μελλοντική κατασκευασιμότητα της Β’ φάσης του Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) 

• Μονάδα επεξεργασίας (κομποστοποίησης) δυναμικότητας επεξεργασίας 300 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών και 

πράσινων αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού περιλαμβάνεται και η βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος της υφιστάμενης οδού πρόσβασης 

συνολικού μήκους 2.790m η οποία περιλαμβάνει: 

• Ασφαλτόστρωση τμήματος χωμάτινης οδού μήκους 840m 

• Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση τμήματος υφιστάμενης οδού μήκους 1.950m. 

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία 

των έργων για 6 μήνες.  

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι (6) έτη.  

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 6.299.873,14 € και αναλύεται σε: 
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ΜΕΡΟΣ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και την 6μηνη 

δοκιμαστική λειτουργία των έργων ανέρχεται σε  5.353.709,68 € και αναλύεται σε: 

• Δαπάνη Εργασιών: 3.387.000,00 €  

• Γενικά έξοδα και Όφελός εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 609.660,00 €  

• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 599.499,00 €, που αναλώνονται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 

• Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 63.195,68 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016.  

• Διαχείριση ΑΕΚΚ: 20.355,00 € 

• Μελέτες: 150.000,00 € 

• Κινητός εξοπλισμός: 524.000,00 € 

 

Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και ελέγχθηκε βάσει της απόφασης των ευρωπαϊκών κοινοτήτων Ε.Κ. 2012/21/ΕΕ.  

 

ΜΕΡΟΣ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας έξι (6) ετών ανέρχεται σε 

157.693,91 € ανά έτος πλέον ΦΠΑ 24%.και σε 946.163,46 € για έξι (6) έτη πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

Διάρκεια Σύμβασης:  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα (90) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δώδεκα (12) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του 

έργου και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία των έργων και 

οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία των έργων.  

Αναλυτικότερα στοιχεία για την προθεσμία του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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. 

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης , 

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) 

του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 

περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. 

σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους οικονομικούς 

φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία έργου) και συμμετέχουν είτε 
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μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων.  

 

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. 

Κριτήρια Επιλογής: 

1.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς 

να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 

του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έν αρξη ισχύος του 

τελευταίου, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

 

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, όπως κατωτέρω :  

- Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια 

στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή 

σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ  

 

- Στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή 

πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ  

 

- Στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια 

στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή 

σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ  

 

- Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 

75.000 € και άνω, ίδια κεφάλαια 375.000,00 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων>0,4 και Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις>0,6  

Επίσης στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ γίνονται δεκτές και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω 

κοινοπραξίας), που διαθέτουν ανά κοινοπρακτούσα επιχείρηση καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χι λιάδων 

(100.000) ευρώ. 

 

Διευκρινίζεται ότι η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, που αφορά στα ίδια κεφάλαια , στην αξία παγίων 

και στους δείκτες βιωσιμότητας, αφορά στο έτος 2020. 

 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να 
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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 άρθρ ο 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 επιτρεπτ ά όρια 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.  

β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά τις τρεις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές χρήσεις μέσο γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 3.500.000,00 €. 

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

της ένωσης. 

 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που περιλαμβάνουν στην στελέχωση τους: 

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τουλάχιστον 

• έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας  

-Στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τουλάχιστον 

• έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ΄Β' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας  

-Στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τουλάχιστον 

• έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας  

-Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ τουλάχιστον 

• έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ΄Δ' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας  

Επίσης στην κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ γίνονται δεκτές και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (αναβάθμιση λόγω 

κοινοπραξίας), που περιλαμβάνουν στην στελέχωσή τους ανά κοινοπρακτούσα επιχείρηση τουλάχιστον:  

• έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ΄Γ' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας  

 

Διευκρινίζεται ότι: 

• Ένας (1) τεχνικός Δ’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον ενδεκαετούς (11) επαγγελματικής εμπειρίας 

και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 990.000 €. 

• Ένας (1) τεχνικός Γ’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον οκταετούς (8) επαγγελματικής εμπειρίας και 

ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 390.000 € 

• Ένας (1) τεχνικός Β’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον πενταετούς (5) επαγγελματικής εμπειρίας και 

ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 90.000 € 

• Ένας (1) τεχνικός Α’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον τριετούς (3) επαγγελματικής εμπειρίας  

 

β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να έχουν 

κατασκευάσει ένα (1) τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ, χωρητικότητας άνω των 80.000 m3. 

Με τον όρο «κατασκευάσει» εννοείται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής και να έχει εκδοθεί είτε βεβαίωση 

περαίωσης είτε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του ΧΥΤΑ/Υ. 

γ) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να έχουν 

λειτουργήσει έναν (1) τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ, ετήσιας εισερχόμενης ποσότητας 5.000tn, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 

μηνών. 

Διευκρινίζεται ότι: η ανωτέρω εμπειρία των σημείων β και γ μπορεί να προέρχεται είτε από ενιαία σύμβαση κατασκευής – 

λειτουργίας, είτε από διακριτές συμβάσεις κατασκευής και λειτουργίας. Διευκρινίζεται, ότι στην απόδειξη της επιτυχούς 

κανονικής λειτουργίας, τόσο για την ενιαία σύμβασης κατασκευής – λειτουργίας, όσο και για τις διακριτές συμβάσεις, δεν 

περιλαμβάνεται ο χρόνος της δοκιμαστικής λειτουργίας (περιλαμβάνεται στον χρόνο κατασκευής του έργου).  
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Επίσης, η ανωτέρω χωρητικότητα των 80.000m3, για την κάλυψη της ειδικής εμπειρίας δεν μπορεί να προκύπτει αθροιστικά 

από περισσότερες συμβάσεις (π.χ. δεν μπορεί η ειδική εμπειρία των 80.000 m3 να προκύπτει από 2 συμβάσεις χωρητικότητας 

40.000 m3 η κάθε μία).     

 

4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:  

α) με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

β) με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 

γ) με το πρότυπο διαχείρισης υγείας & ασφάλειας εργασίας ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο 

στον τομέα: «Σχεδιασμός-Κατασκευή- Λειτουργία και Συντήρηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων». 

Η απαίτηση των ανωτέρω προτύπων, στις περιπτώσεις Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, θα πρέπει να τηρείται από όλα τα 

μέλη της. 

 

Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 

όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ευρώ (125.997,00 €) . 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση . 

 

Διαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης 

(άρθρο 50 ν.4412/2016).  

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο του υποσυστήματος.  

 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», β) 

ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- 

Μελέτη». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 166278/2021. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 

4412/2016, για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 

Ημερομηνία: : 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ 
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Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 

188). 

 

Χρηματοδότηση: Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001925 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ ή η 

τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό πράξης Σ.Α. 2021ΣΕ27510102 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (85% από το Ταμείο Συνοχής και 15% από Εθνικούς Πόρους) και από Ιδίους Πόρους του ΦΟΔΣΑ 

Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

 

Άλλες πληροφορίες: 

❖ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

❖ Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο α του άρθρου 

25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012) εξακολουθεί να ισχύει για τα 

προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 καθώς και του άρθρου 150 του 

Ν.4412/2016. Η Σύμβαση υπογράφεται και από τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς: α) την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως 

Φορέα Υλοποίησης, β) τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ως Κύριο του Έργου και γ) τον Ανάδοχο – Εργολήπτη. 

❖ Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ αφορά μόνο στο κόστος της κανονικής λειτουργίας και του δικαιώματος προαίρεσης (ΜΕΡΟΣ 

2). Όσον αφορά στην κατασκευή του έργου (ΜΕΡΟΣ 1) εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Λαμπριανός  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου 

 

 

 

και α/α 

Νικόλαος Λυμπερόπουλος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 
 
 




