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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την ανάθεση του 
έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών 
εγκαταστάσεων» με προϋπολογισμό 4.549.695,44 € (CPV: 45112330-7). 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 4.549.695,44 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση). 
 
1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Το παρόν έργο αφορά στις εργασίες για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν σε 
περιοχές της Χερσονήσου του Άθω από την 2η έως την 6η Απριλίου 2020. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
προκλήθηκαν καταστροφές και αστοχίες λιθόκτιστων τοιχίων αντιστήριξης, καταστροφές πηγών και 
μονοπατιών, περιφράξεων κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν μεγάλες κατολισθήσεις και 
διάβρωση του εδάφους των πρανών πλησίον Ι. Κελλιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος 
κατάρρευσης αυτών.  Για το λόγο αυτό απαιτείται άμεσα η υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους έργων: 
 
• Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου περιοχής Κελίου Αγίου Ευσταθίου. 
• Αποκατάσταση Κελιού  Αγίου Γεωργίου Σκουρταίων 
• Αποκατάσταση Κεντρικού οδικού δίκτυού «Ι. Μονής Βατοπαιδίου– Καρυές», από Χ.Θ. 8+280 

(διασταύρωση Ιερά Μονή Ξενοφώντος) έως τη Χ.Θ. 10+450,82 (διασταύρωση Καρυών) Αποκατάσταση 
λοιπού οδικού δίκτυού της Ι. Μονής συνολικού μήκους 116,18 km. 

• Αποκατάσταση Κελλιού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Καρυές, 
• Αποκατάσταση των λιθόκτιστων τοίχων και αντιστήριξη πρανών στο πρανές κατάντη του Κυριακού 

Ναού της Ι. Νέας Σκήτης με μικροπασσάλους και αποστραγγιστικά έργα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία   
Ταχ. Κωδ.: 57001 
Ταχ. Θυρ.:  8915 
Πληροφορίες 
Τηλ.: 2310 888 553 
Φαξ: 2310 888 646 
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr 
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« Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής 
σημασίας υποδομές και σε πρανή 
κτιριακών εγκαταστάσεων » 
(CPV: 45112330-7) 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ 2022 ΣΑΕΠ 808 
(Ενάριθμος 2020ΕΠ80800001)  

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.549.695,44 € 





 
 

 

 
Αναλυτική Περιγραφή εργασιών ανά Μονή: 
 
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 
α) Πρωτεύoν οδικό δίκτυο: Αποκατάσταση μεγάλου πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου 
περιοχής Κελίου Αγίου Ευσταθίου  
(Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού. Εκτιμάται ότι απαιτούνται 350 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος, 80 
μ3 λιθοδομών, με τις απαραίτητες λοιπές εργασίες (κιγκλιδώματα, αρμολογήματα, επιστρώσεις, κλπ.). 
 
β) Κελλί Αγίου Γεωργίου Σκουρταίων  
(Αποκατάσταση αναλληματικών τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξηρολιθοδομή του 
πρανούς του Ι. Κελλιού Αγίου Γεωργίου – Σκουρταίων). 
 
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 
α)  Κεντρικό οδικό δίκτυο «Μοναστήρι – Καρυές», από Χ.Θ. 8+280 (διασταύρωση Ιερά Μονή Ξενοφώντος) 
έως τη Χ.Θ. 10+450,82 (διασταύρωση Καρυών)  
 
β) Λοιπό οδικό δίκτυο της Ι. Μονής συνολικού μήκους 116,18 km. 
(Οι εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου, περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες ανακατασκευή 
του οδοστρώματος στο Ό του μήκος του, οικοδομικές εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, ιρλανδικές 
διαβάσεις και κιβωτειοδείς οχετοί σε 120 θέσεις, και ενίσχυσης των  πρανών σε 15 θέσεις. 
Τόσο στον κεντρικό οδικό άξονα Μοναστήρι – Καρυές όσο και στο λοιπό οδικό δίκτυο της μονής, για την 
αποκατάσταση των ζημιών, κατολισθήσεις των πρανών λόγω της κακή φέρουσα ικανότητα, προτείνεται η 
κατασκευή οπλισμένου εδαφικού πρανούς με γεωπλέγματα και με επένδυση της μετωπικής επιφάνειας 
τους με βλάστηση.  
Τα οπλισμένα πρανή εδάφους όταν κατασκευάζονται σε εδάφη που έχουν κακή φέρουσα ικανότητα, επειδή 
μπορούν να αντέξουν διαφορική καθίζηση είναι πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες πιο άκαμπτες λύσεις.) 
 
γ) Δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης «πηγή Πινίρ – Κεντρική Δεξαμενής ύδρευσης μοναστηριού», μήκους 3,570 
km. 
 
δ) Δίκτυο ύδρευσης «Πηγές Σκήτης Αγίου Δημητρίου – Κεντρική Δεξαμενής ύδρευσης μοναστηριού» μήκους 
1,95 km. 
(Οι εργασίες αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης περιλαμβάνουν: 

− χωματουργικές εργασίες, κατασκευή σκάμματος εγκιβωτισμού των αγωγών σε μήκος 4.25Km,  
− προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων νέων αγωγών πολυαιθυλενίου ονομαστικής διατομής Φ90, Φ63, 

Φ40 και Φ32, για την αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. Συνολικό μήκος αγωγών  
12,60 Km  

− καθαρισμό φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού) 
 
ε) Σημεία υδροληψίας (πηγές Πινίρ, Σκήτης Αγίου Δημητρίου, Γεννέσιο της Θεοτόκου). 
(Για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, απαιτούνται:  

− καθαρισμός της πηγής από τα φερτά υλικά  
− αποκατάσταση λιθοδομών, τοίχων του φρέατος και του θαλάμου συλλογής των υδάτων της πηγής.  
− Υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

πόσιμου ύδατος.) 
 
στ) Αγροί - γεωργικές καλλιέργειες. 
(Εργασίες αποκατάστασης των αναβαθμίδων και των λιθόκτιστων τοιχίων σε 8 αγρούς ελαιώνες και 
αμπέλια, στις θέσεις «Άγιος Ονούφριος», «Άγιος Θαλλέλιος», «Ξεπατώματα» «Πέντε Μάρτυρες» και 
«Κολιτσού», με ανακατασκευή των λιθόκτιστων τοίχων των χωμάτινων αναβαθμών και της περίφραξης.  

− αποκατάσταση των λιθόκτιστων τοίχων με ξερολιθιά, πεζούλες συγκράτησης εδαφών, σε διάφορα 
επίπεδα των αγρών συνολικού μήκος 1350,0μέτρων περίπου. 

− αποκατάσταση της περίφραξης σε τέσσερεις αγρούς στις θέσεις «Άγιος Ονούφριος» «‘Άγιος 
Θαλλέλιος», «Ξεπατώματα» και «Κολιτσού», με ξύλινους πασσάλους, δικτυωτό συρματόπλεγμα και 
ακιδωτού σύρματος.) 

 





 
 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
Ιερό Κελλίο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Καρυές. 
(Κατολισθήσεις πρανούς Κελλίου Ευαγγελισμού με κίνδυνο κατάρρευσης της θεμελίωσης αυτού. Το Ιερό 
Σιμωνοπετρίτικο Κελλί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έχει υποστεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα του 
πρανούς που εκτείνεται στα κατάντη του Κελλιού, υποσκαφές του υπεδάφους θεμελίωσης των κτιρίων του 
Κελλιού, καθώς και ρηγματώσεις στην ανωδομή κτιριακών κατασκευών, με κίνδυνο υποχώρησης όλης της 
Βορειοδυτικής Πτέρυγος. Με τις σφοδρές νεροποντές του Απριλίου, κρίνεται πλέον κατεπείγουσα και 
επιτακτική η ανάγκη αντιδιαβρωτικών εργασιών, προκειμένου να διασωθεί το Κελλί. Απαιτείται 
αντιστήριξη του κατάντη πρανούς του Σιμωνοπετρίτικου Ι. Κελιού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και έργω 
αποστράγγισης και ανάσχεσης παραγόντων διάβρωσης αυτού.) 
 
 
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
Κυριακό στην Ιερά Νέα Σκήτη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. 
(Αποκατάσταση των λιθόκτιστων τοίχων και αντιστήριξη πρανών στο πρανές κατάντη του Κυριακού Ναού 
της Ι. Νέας Σκήτης με μικροπασσάλους και αποστραγγιστικά έργα) 
 
Οι ομάδες εργασιών που προβλέπονται να γίνουν είναι :  

• Ομάδα A - Χωματουργικά 
• Ομάδα Β - Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, επενδύσεις 

προστασίας πρανών, σταθεροποίηση πρανών, οχετοί, κράσπεδα, ρείθρα, πεζοδρόμια, 
γέφυρες, φάτνες συρματοπλεγμάτων, γεωτεχνικά έργα) 

• Ομάδα Γ – Οδοστρωσία 
• Ομάδα Δ - Οδοφωτισμός και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
• Ομάδα Ε – Εργασίες πρασίνου 
• Ομάδα ΣΤ: Λιθορριπές - Φυσικοί ογκόλιθοι. 
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.programathos.gr. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553, FAX επικοινωνίας 2310 888 646, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δροσάκης Ανδρέας. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/08/2022, ημέρα Τρίτη, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
08/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
08/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. 

4. 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, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

5. Τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής στη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Άρθρα 
22.Β, 22.Γ, 22.Δ και 22.Ε της Διακήρυξης, είναι τα παρακάτω: 

 
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.programathos.gr/




 
 

 

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 έναρξη ισχύος του τελευταίου ή 
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 
της παρούσας . 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. 
 
 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία έργου 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
που ορίζονται στην παράγραφο 11, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία έργου 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
ορίζονται στην παράγραφο 12, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, ή, σε περίπτωση ένωσης, τις 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στην παράγραφο 11, του 
άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία έργου 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
ορίζονται στην παράγραφο 13, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, ή, σε περίπτωση ένωσης, τις 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στην παράγραφο 12, του 
άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 , του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 , του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6, του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
 
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. 
 
 
 
 





 
 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019,  
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019, ή, σε περίπτωση ένωσης, τις απαιτήσεις που αφορούν 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019. 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019, ή, σε περίπτωση ένωσης, τις απαιτήσεις που αφορούν 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019. 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 , του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 , του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6, του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή, σε περίπτωση ένωσης,  τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 100 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 

• Πρότυπο/Οδηγία: ISO 9001:2015 
• Πεδίο Εφαρμογής: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
• Πρότυπο/Οδηγία: ISO 14001:2015 
• Πεδίο Εφαρμογής: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

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

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 90.993,00 € και ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 8 της παρούσας, δηλαδή πρέπει να 
έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 10/11/2023 ημέρα Παρασκευή. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται για το ποσό των 4.549.695,44 € από πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2020ΕΠ80800001 
(ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΘΣΑ46ΜΤΛΡ-ΩΑΧ). 

 
 
 
 





 
 

 

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης. 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. 
12.  Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αρ.  Φ. 2/40/ΠΑ 3527/23.07-05.08.2022 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους 
 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022  
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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