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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 
22REQ010372698

Χανιά : 11/05/2022
Αριθ. Πρωτ. : 132251

Σχετ. : 101996/11-04-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση    : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη 

Τ.Κ. 73132 Χανιά
Πληροφορίες : Μαρία Μορέ
Τηλ. : 2821344624
e-mail : more@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με 
ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδ. 03.09.21.001 και τίτλο 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΛΠ.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ», που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων έτους 2022.

ΣΧΕΤ.:   1. Το με αριθ. 68272/11-3-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010188471) αίτημα διατάκτη που αφορά 
στην προμήθεια του θέματος.  

2. Η με αριθ. 358/2022 (πρακτικό No 7/01-04-2022, ΑΔΑ: Ψ4217ΛΚ-ΑΞΞ.) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Η με 2155/α.π. 101996/11-4-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ7Β7ΛΚ-ΕΕΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων με αριθμό μητρώου ΑΔΑΜ 22REQ010372698.

4. Η από 21-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ2Ο7ΛΚ-ΑΨ6) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Ενορίας 
του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Μουρνιών Χανίων της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας & 
Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας αποστέλλουμε συνημμένα την Τεχνική Έκθεση και τον 
Προϋπολογισμό που αφορά στην Απευθείας Ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ 24%, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδ. 03.09.21.001 και τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΛΠ.) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ Χανίων έτους 2022. 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω, να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την Οικονομική σας 
Προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, το αργότερο έως και την Παρασκευή, 27-05-2022 
και ώρα 13:00, στο e-mail της υπηρεσίας μας texnikes@crete.gov.gr με κοινοποίηση στο e-mail: 
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more@crete.gov.gr, αναφέροντας ως θέμα: Προσφορά για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», που να περιέχει:

Την Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη (συμπληρωμένη στο συνημμένο έγγραφο), η 
οποία για να γίνει δεκτή πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1) Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: Οικοδομικά, με τάξη πτυχίου Α1 
και άνω.

2) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού 
μητρώου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.

3) 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.

4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό 
που απασχολείται στην επιχείρηση (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν 
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του 
εργοδότη.

6) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την 
ημερομηνία  υποβολής του. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου σε περίπτωση νομικών προσώπων 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, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά 
περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο.

7) Αποτύπωση 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.

8) 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.

9) 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.

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/
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/
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Έως την ημέρα και ώρα λήξης υποβολής της προσφοράς προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με θέμα:

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προσφορά του …….…………

Για το έργο με τίτλο «………………….…»
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ………………..

τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα 
ή ακριβή αντίγραφα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της 
Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς και δύναται να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τη 
διεύθυνση https://dilosi.services.gov.gr/. 

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.3α του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
53 του Ν4782/2021).

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμός.

- Έγγραφο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε.
ΟΔΟΣ: Δημητρακάκη 15, Τ.Κ. 73135
Α.Φ.Μ.: 800505643 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
TΗΛ.: 2821055043 
Email: info@smart-con.gr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
2. Προϊστ/νη Δ/νσης
3. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χανίων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

https://dilosi.services.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:info@smart-con.gr
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