
ΠΡΟΣ: 
1) ΞΕΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡ.ΜΕΕΠ:27113
ΠΑΧΛΑ 122, ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΦΜ: 100058089
ΤΗΛ:6955520412
Email: npanpa2000@yahoo.com 
xekalos2@hotmail.com

2)    ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.
         ΑΡ. ΜΕΕΠ : 15522

                                                                                                ΒΡΥΣΣΩΝ 70, ΧΑΝΙΑ
                                                                                                ΑΦΜ:  094313145
                                                                                                ΤΗΛ: 28210-40270

         Email: toxoaete@gmail.com  
2) ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
         ΑΡ. ΜΕΕΠ : 15522 
        ΒΡΥΣΣΩΝ 70, ΧΑΝΙΑ
        ΑΦΜ: 997678446  
        ΤΗΛ: 28210-40270                                                                                     

         Email: stoxosepe@gmail.com       
ΚΟΙΝ: 
Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.
email: meletes@central.tee.gr

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ». Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, ενδιαφέρεται να 
υλοποιήσει το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ» ,σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε με την με αρ.  302394/04-
10-2022 (ΑΔΑ: 68Ψ47ΛΚ-4Χ5) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, 
εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και ανακοινώνει τα κάτωθι:

                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Χανιά  06 / 12 / 2022
Αριθ. Πρωτ. : 379317

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ»

Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας 
Κρήτης /ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων

CPV  (45262310-7), (45442110-1)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)
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1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118 , όπως 
ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

2. Ως προς την κάλυψη δαπάνης του προαναφερόμενου έργου εκδόθηκαν: η με αρ. 
1101/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΦ27ΛΚ-Ο59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. 
Χανίων Απόφαση Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης με κωδικό : 03.09.21.001 και τίτλο 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,ΕΡΓΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΛΠ.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», που είναι 
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης /ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων

3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δράσης  της Περιφέρειας Κρήτης /ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΕ Χανίων του έτους 2022 με κατανομή πιστώσεων 70.000€ για το έτος 2022 και 4.400€ για 
το έτος 2023 ,σε βάρος ΚΑΕΚ 03.071-00.9779.

4.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρ. 95 
του Ν. 4412/2016 συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
για το συνολικό αντικείμενο του έργου. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωση μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

5. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η 
προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι δεκατέσσερίς (14) μήνες.

6.Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ή η 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

7. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι 
παρακάτω διατάξεις:
- Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
- Ο Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Ο Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.».
- Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”.





- Ο ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
- Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
– Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση 
- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
-Την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762/26-2-2021 τεύχος Β’) απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Κρήτης»

8. Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της μελέτης η 
οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 302394/04-10-2022 (ΑΔΑ: 68Ψ47ΛΚ-4Χ5) Απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, να υποβάλλετε σχετική προσφορά για το 
ανωτέρω έργο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr

 Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 12/12/2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  11:00.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  
14/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

9.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 
του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να αποστείλετε τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α1.Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α2.Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, οικονομικού 
φορέα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο και συγκεκριμένα:
Α) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. 
Β) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
Γ) Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.

Α3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες 
στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.

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




Α4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και 
γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 
επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ 
–ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη 
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  
των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

Α5.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Α6.Απόσπασμα του ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν 
την υποβολή του.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) Στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), τους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας γ) Στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήδ) στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση, νόμιμο  
εκπρόσωπο.

Α7.«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση,  αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση.

Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 
από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

Α8.Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως  κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

Α9.Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους.





Α10.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και β) δεν έχει 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021.

Α11.Για τους οικονομικούς φορείς  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. 
υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς 
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ,ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 
(Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την 
εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Α12.Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων 
(είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με 
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 
διατάξεις.

Α13. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας  δεν έχει συνάψει σύμβαση του 
άρθρου 118 με την Περιφέρεια Κρήτης, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την 
προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον φέρουν την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη 
κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3Β του Ν4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του 
Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
http://www.crete.gov.gr/
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