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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 
Ρόδος,      25/10/2021 

 
Αρ. Πρωτ. : Δ.Τ.Ε./οικ5458 

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), 45213280-9,90513000-6 
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 421 (Δωδεκάνησος) 

Τίτλος Έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ  ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ" 
Κωδικός έργου (5010434), Κωδικός Υποέργου (Υποέργο 1) 
Σύντομη Περιγραφή: 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του 2ου Κυττάρου 
Χ.Υ.Τ.Α. Καρπάθου και των υποδομών κομποστοποίησης βιοαποβλήτων καθώς επίσης και την προμήθεια του 
απαραίτητου κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων. Ο ΧΥΤ βρίσκεται στην 
θέση «Γεννατού» του Δήμου Καρπάθου που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου.  
Το δεύτερο κύτταρο, έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων και με χωρητικότητα 79.504 m3, θα κατασκευαστεί για να καλύψει 
τις ανάγκες τελικής διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων των Δήμων Καρπάθου και Κάσου (μετά από την εφαρμογή 
δράσεων διαλογή στην πηγή) και περιλαμβάνει εργασίες στεγανοποίησης, έργα συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων 
σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής και ελέγχου, έργα συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου, έργα διευθέτησης ομβρίων και 
εσωτερικής οδοποιίας καθώς και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Εντός του γηπέδου θα εγκατασταθεί μονάδα 
ανοικτής κομποστοποίησης 315 τον/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται κανονική 6ης 
Λειτουργία του. 
 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε  2.138.890,98 € (χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται σε: 
 
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και 
περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:  
 
ΤΜΗΜΑ 1: Κατασκευή έργου και προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας 
κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και την προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 
μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων 
Δαπάνη Εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) 939.290,85€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 169.072,35€ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 166.254,48€, που αναλώνονται 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 25.492,35€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού που ανέρχεται σε 110.000,00€. 

mailto:gramm.techdod@pnai.gov.gr
http://www.pnai.gov.gr/
http://www.pnai.gov.gr/
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Σύνολο προϋπολογισμού κατασκευής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 1.410.110,04€ 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2: Λειτουργία έργου για 6 έτη 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας έξι (6) ετών ανέρχεται σε 
121.463,49€ ανά έτος και σε 728.780,94€ για έξι(6) έτη. 
Το παραπάνω ποσό ανά έτος λειτουργίας αναλύεται σε: 
Κόστος Εργασίας: 49.600,00€. 
Kόστος Συντήρησης και Ασφάλισης: 18.599,35 €. 
Κόστος Κατανάλωσης Καυσίμου: 22.929,13 €. 
Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας: 21.835,01 €. 
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση: 8.500,00 €. 
 
Το έργο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και ελέγχθηκε βάσει της απόφασης των ευρωπαϊκών κοινοτήτων Ε.Κ. 
2012/21/ΕΕ.  
 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
Διάρκεια Σύμβασης:  
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης .  
Οι πρώτοι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αφορούν στην κατασκευή και την 3μηνη 
δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες την κανονική λειτουργία.  
 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες 

ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΈΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   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, 5, 6 και 7 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 (γ)  
και (ε) 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). 

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 εγκατά στασής 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 διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως 
ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 11 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 στις κατηγορίες ΈΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 β) 
του άρθρου 100 του Ν.  3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ δεν απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο όριο οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019. 

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. 

 
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ισχύουν τα ακόλουθα: 
Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 

• Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΈΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
που αφορούν στην 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 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που 
αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 1 β) 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 : 

• Στις κατηγορίες ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παρ. 4 α) του άρθρου 100 του Ν.  3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Στην κατηγορία ΈΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 β) του άρθρου 100 του Ν.  3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία ή  Ένωση η απαίτηση της ανωτέρω εμπειρίας προκύπτει 
αθροιστικά από τα Μέλη της. 
 
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. 
στον τομέα: « Σχεδιασμός -Κατασκευή –Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ένωσης Οικονομικών Φορέων, τα παραπάνω πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απαιτείται να είναι στην διάθεση και σε ισχύ από το κάθε ένα μέλος της ένωσης. 
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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 σαράντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (42.775,00)  ευρώ . 
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 για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. 
 
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, 
τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.   
 
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».  
 
Χρόνος ισχύος προσφορών:  
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 
4412/2016, για διάστημα (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: : 26/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 
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: Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 7248/31-08-2020 (ΑΔΑ: 63ΘΣ46ΜΤΛΡ-0ΗΠ) 
Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ για την έγκριση δέσμευσης Π/Υ ποσού 
1.285.342,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του εναρίθμου έργου 2020ΣΕ27510080 της ΣΑ2751 (του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) του ΠΔΕ και η υπ’ αρ. πρωτ. 96580/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6Α46ΜΤΛΡ-5Δ6) 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε στο ΠΔΕ το ενάριθμο του έργου. 
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6036/14-06-2021 απόφαση τροποποίησης τροποποιήθηκε ο Π/Υ ΠΔΕ του εναρίθμου της πράξης σε 
1.461.744,17 ευρώ (απόφαση έγκρισης στο ΠΔΕ υπ. αρ. πρωτ. 73972/2-7-2021, ΑΔΑ: 6ΟΔΟ46ΜΤΛΡ-ΙΦΤ). 
Σύμφωνα με τα άρθρο 4 και 5 του Π.Δ. 80/2016 τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) Έργων και Μελετών που εκδίδονται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 80 παρ. 1 του Ν. 4270/2014. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί απόφαση του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, σύμφωνα με το απόσπασμα 
πρακτικού του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ της 06-07-2021, θέμα 3ο, (ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46ΜΜ4Ο-Ρ2Η) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης. 
 
Άλλες πληροφορίες: 
❖ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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❖ 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 (ΤΜΗΜΑ 2). Όσον αφορά στην 
κατασκευή του έργου (ΤΜΗΜΑ 1) εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ.  

 

 

 

Ρόδος, Οκτώβριος 2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                         
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Λυμπερόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Μαριάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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