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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λεκάνης Χειμάρρου Αεροποτάμου Ι. M. Διονυσίου Αγίου Όρους » με 

προϋπολογισμό 1.673.331,33 € 

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Υδραυλικών Έργων με 

προϋπολογισμό  1.673.331,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)   

 

1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί εντός του μοναστηριακού δάσους της της Ιεράς Μονής 
Διονυσίου, με στόχο την κατασκευή του, ενδεδειγμένου και προσαρμοσμένου στις αντιπλημμυρικές 
απαιτήσεις του χειμάρρου Αεροπόταμου, συστήματος αντιπλημμυρικής διευθέτησης με κατάλληλα 
στοχευμένα έργα απομειωτικού - εκτονωτικού αντιπλημμυρικού χαρακτήρα έργα. 
 
Οι ομάδες εργασιών εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι : 
 

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης 
και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, 
Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων 
Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, 
Λοιπές εργασίες. 
Ομάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών 
κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ.) 

 

             
 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
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"Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω 
Λεκάνης Χειμάρρου Αεροποτάμου 
Ι. M. Διονυσίου Αγίου Όρους" 
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Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία   
Ταχ. Κωδ.: 57001 
Ταχ. Θυρ.:  8915 
Πληροφορίες 
Τηλ.: 2310 888 553 
Φαξ: 2310 888 646 
Email: prgathos@otenet.gr 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Κωδικός ΟΠΣ: 5023971 
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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 16/10/2018, 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 19/10/2018, ημέρα 

Παρασκευή.  

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, , μέχρι στις 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  εφόσον ανήκουν στην 3η 

τάξη και άνω ή 2η αναβαθμισμένη, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1.673.331,33 €), 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. 

7. 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 33.466,62 € 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 26/08/2019, ημέρα Δευτέρα 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 
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10. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μέχρι τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες, ήτοι μέχρι τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς που ορίζεται στην παράγραφο 3, να συμμετάσχουν σε επιτόπια 

επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έπειτα από 

έγγραφο αίτημα του κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής 

κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.  

Το έγγραφο αίτημα για τη συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να υποβληθεί στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πριν την προτεινόμενη από 

τον διαγωνιζόμενο, ημερομηνία επίσκεψης, το αργότερο μέχρι τις 17/10/2018, ημέρα 

Τετάρτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης και 

αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων μπορούν να επικοινωνούν 

με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Στην επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει υποχρεωτικά να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα.  

Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον 

αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία θα συνυπογράψει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα, η οποία θα τους παραδοθεί και που θα συμπεριληφθεί στο 

φάκελο της προσφοράς τους. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό 

έργου 2018ΕΠ00810052 και κωδικό MIS 5023971 σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 2612/29-05-2018 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. 

13.  Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ  
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αριθ.  Φ.2/40/ΠΑ 2439/04 – 17.09.2018  απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους 
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