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PAPANTO
NIOU

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
«Επισκευή – Οδοστρωσία της Οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του Δήμου
Νισύρου»)
1. Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Επισκευή – Οδοστρωσία της Οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του Δήμου Νισύρου», σύμφωνα με τη:
α. Μελέτη, η οποία θεωρήθηκε με την Φ.900/46/62929/Σ.5604/25 Αυγ
22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
β. Φ.814/534/478056/Σ.1938/18 Ιουλ 22/ΓΕΣ/Γ2, απόφαση διάθεσης
πίστωσης ποσού 71.610 € (ΑΔΑ: ΩΤ2Σ6 – 6ΚΦ, ΑΔΑΜ: 22REQ010954364 2022
– 07 – 19).
2. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ ανακοινώνει τα παρακάτω:
α. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 118 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του
Ν.4782/2021.
β. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
γ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης και η
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης στο σύνολό της είναι 20 ημέρες, με
δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου.
δ. Αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
είναι η 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (ΔΣΕ).
ε. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου
εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις:
(1) Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
(2) Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α΄) «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».
./.
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(3) Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
(4) Ν.3861/2011 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις».
(5) Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
(6) Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, ΠΔ, ΥΑ) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
3. Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω και τα στοιχεία της
συνημμένης μελέτης να υποβάλλετε έως την 30 Αυγ 22 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά
σας, υπογεγραμμένη 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
να περιέχονται:
α. Υποφάκελος με την οικονομική προσφορά.
β. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, στον οποίο θα εμπεριέχονται:
(1)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων:

(2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (εφόσον απαιτούνται) οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο
και συγκεκριμένα:
(α) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ:
1/ Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
2/ Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
(β) Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοί-
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κησης σε σώμα, κ.λπ., 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 αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.
(3) Ποινικό Μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν
την υποβολή του. Το ποινικό μητρώο αφορά στις:
(α) Περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές.
(β) 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) Περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή
(δ) Λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
(4) Φορολογική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις
κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
(5) Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα:
(α) Ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με
σχέση εξαρτημένης εργασίας.
(β) Για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία.
(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 εταιρείας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητάς των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.
(6) 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.
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(7) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας», για τους οικονομικούς
φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, με το οποίο
βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.
(8) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (εφόσον απαιτείται) για τους
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, 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.
(9) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»,
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει η μη
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
(10) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
(11) Πιστοποιητικά (εφόσον απαιτούνται) χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται
στην 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.
(12) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει υποβληθεί
σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
(13) 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.
4. Σημειώνεται ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς.
6. Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο:
α. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην
ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr
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β. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.army.gr και στην
γ.

Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης
Διοικητής

Ανχης (ΜΧ) Νικόλαος Δερδεμέζης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΦΡΑΖΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ
Περιοχή Κυπριώτης
Τ.Κ.: 85303, Μανδράκι, Νίσυρος
ΑΦΜ: 120507721
ΕΥΖΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.ΦΑΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
Θέση Καζάρμα
Τ.Κ.: 19200, Λουτράκι
ΑΦΜ: 998585450
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αυτ. Ηρακλείου 25
Τ.Κ.: 15122 – Μαρούσι
ΑΦΜ: 073556420
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ
ΓΕΣ/Γ2
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ – ΔΟΙ
736 ΔΣΕ

Συνημμένα
Μία (1) Μελέτη
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