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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο: «Συντήρηση
Εξωτερικών Χρωματισμών Κτηρίων Μ-623 και Μ-634 στο Στρατωνισμό
του ΠΒΚ» (ΠΒΚ-21-01)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ.»

β. Π.Δ. 378/87 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.

γ. Ν.4270/14 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

δ. Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθείων και
Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Φ.835/396973/Σ.4097/20 Σεπ 18/ΓΕΕΘΑ/Γ2
στ. UNAC 2-20/ITEM FIN01/ANNEX A/SN21
ζ. COM 38/2021/CN2101/ΠΒΚ ποσού 30.000€
η. Φ.916/2994/Σ.559/25 Αυγ 21/ΔΑΥ/Γ2
θ. Φ.916/1/96172/Σ.2045/17 Νοε 21/ΠΒΚ/Γ′ ΚΥΠ

1. Έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω σχετικά

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, να
υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο
σύμβασης του Παραρτήματος «Β», που αφορά στο έργο «Συντήρηση Εξωτερικών
Χρωματισμών Κτηρίων Μ-623 και Μ-634 στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ -21-
01), συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) χωρίς ΦΠΑ. Το
έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη του έργου (Προσθήκη «1» στο
Παράρτημα «Β»).

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 118 του (δ) σχετικού νόμου και τη (θ) σχετική απόφαση και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία προκύπτει από το σύστημα υποβολής
προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με την παράγραφο 2 α του
άρθρου 95 του Ν.4412/16.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε:

α. Kράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ. Tρίτες 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 τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ. Tρίτες 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.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι
οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.
4412/2016.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά συμπληρώνοντας το
υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Α».

4. Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, είναι 10 μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική.

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 21
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν
την προσφορά τους, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στην Κεντρική
γραμματεία του ΠΒΚ ή να αποστείλουν την προσφορά τους στο ΠΒΚ. Στον φάκελο
της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 73100
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ..............(στοιχεία οικονομικού φορέα)

για το έργο : «Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών Κτηρίων Μ-623 και
Μ-634 στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ » (ΠΒΚ-21-01).

με αναθέτουσα αρχή το ΠΒΚ και
με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

21-12-2021 και ώρα 10:00πμ
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Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον είναι σφραγισμένοι και έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΠΒΚ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα. Το ΠΒΚ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξη των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το ΠΒΚ ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και
δεν αξιολογούνται.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί,
πέραν του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr).

8. Τα επιμελητήρια στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για
την ενημέρωση των μελών τους.

9. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

10. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής
ανάθεσης τα παρακάτω:

α. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική
διαχείριση, δεν έχεΙ υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση και δεν έχει
κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από
το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2019 εκδίδεται από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

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

γ. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρισης» από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
το πρόσωπο (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ένα από
τα μέλη του (εάν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων). Απόσπασμα
ποινικού μητρώου επίσης απαιτείται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

http://www.namfi.gr
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εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή για πρόσωπο που έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, καθώς και τον, κατά
περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο στις υπόλοιπες περιπτώσεις οικονομικών
φορέων, για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

(1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42).

(2) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί
της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).

(4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής.

(5) Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κατά
το άρθρο 1 της Οδηγίας. 2005/60/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005) για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166).

(6) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες από την
υποβολή του. Ελλείψει αυτού, να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,
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από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

ε. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών
συμβάσεων, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και τις
βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας,
η οποία εκτελείται είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία.

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία
αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα για τους προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβάλλονται είναι:

(1) 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. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του
ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε.

(2) 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. Οι αλλοδαποί προσφέροντες
(φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.

(3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων
σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια
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και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως
ισχύει. Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ.
71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις
εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του
λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, αποδεικνύεται
με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που
συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
47 του ως άνω π.δ.

η. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη
έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση
εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. .

θ. Πιστοποιητικό ISO 9001 εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα για την
κατασκευή έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ι. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται
υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, απαιτείται πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις
μήνες από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση,
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που για τη
διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του
νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

11. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων
σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

α. Το συμφωνητικό

β. Η παρούσα Πρόσκληση

γ. Η Οικονομική Προσφορά
.
δ. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
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ε. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

στ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ)

ζ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

η. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

θ. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

ι. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

12. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ 3 ν. 4013/2011i, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης
και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν.
4412/2016. (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της
προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

13. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στα τηλέφωνα
2821026902 -03, e-mail suppdivision@namfi.gr. Αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία Αντισμήναρχος (ΜΕ) Αντύπας Ταρακτσής και η Μ.Υ . (ΠΕ) Μηχ.
Αικατερίνη Μαρκετάκη.

14. Χειριστής θέματος: Αντισμήναρχος (ΜΕ) Αντύπας Ταρακτσής ΔΝΤΗΣ,
ΠΒΚ/Γ’ΚΥΠ/ΔΕΓΚ ΤΗΛ 2821026902.

Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές αντίγραφο Διοικητής ΠΒΚ

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Εργολαβικής Σύμβασης με Αριθμό .........

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία

mailto:suppdivision@namfi.gr
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ΠΒΚ/Γ′ ΚΥΠ/ΔΕΓΚ
ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης
ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
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