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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του 

έργου : «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

( Α/Μ: 47/20)». 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.61/18-02-22 (ΑΔΑ: 6ΒΖΦΩΛΕ-Ζ2Ε) Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Κω.

Παρακαλείστε   όπως   καταθέσετε   την   προσφορά   σας,   για   την   εκτέλεση      του   έργου: 

«ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ( Α/Μ: 

47/20)», προϋπολογισμού 98.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%) η ανάθεση του 

οποίου θα γίνει με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32 Α του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του 

Ν.4782/2021.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση (γ) του Ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 

32 Α του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται της 

υποχρεωτικής εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 22παρ.1 (επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ), 36 

(υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ) , 72 παρ. 1 περ. α ( εγγύηση συμμετοχής) , 79 παρ.1-4 (προσκόμιση 

ΕΕΕΣ) του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

Ημερομηνία:  28/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν ενώπιων γνωμοδοτικού οργάνου στα 
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Δ Η Μ Ο Σ  Κ Ω
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ     
           ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
            (Α/Μ: 47/20)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

                              Κοιν.: Μέλη Επιτροπής για τη διενέργεια 
                                          της διαπραγμάτευσης 

Ταχ. Δ/νση : Σκεύoυ Ζερβoύ 40, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300 
Πληροφορίες : Γεωργαλλής Χρήστος
Τηλ. : 22423 61527
Τηλ/τυπία : 22420 26362
Ηλεκτρον. δ/νση : x.giorgallis@kos.gr

Χρηματοδότηση :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός:  98.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 17% )
 CPV: 45111100-9 - Εργασίες κατεδάφισης
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γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που αναφέρθηκε άνωθεν. Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας σφραγισμένος 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας σφραγισμένος 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Τα δικαιολογητικά που θα περιέχονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

καθορίζονται  ως κατωτέρω:

1) Βεβαίωση ΜΕΕΠ, Α1 τάξης και άνω για έργα Κατηγορίας Οικοδομικά

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή εναλλακτικά αντί για το ποινικό 

μητρώο μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.

3) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.

4) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 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.

5)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.

6)Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι    όροι 

αποκλεισμού στα εδάφια α, γ, δ, ε, στ, ζ, η της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

(όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 22 του Ν.4782/2021).

7)Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Στο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα 

δοθεί από την Υπηρεσία.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα   κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα ενιαίο στάδιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 Α του 

Ν.4412/16.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη  προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016.

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-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-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-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/
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Διάρκεια Σύμβασης: Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του εργου είναι δώδεκα (12) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου έκδοσης των απαιτούμενων 

αδειών – εγκρίσεων.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κ.Α.:30.7336.0163 (ΑΑΥ:459/29-03-

22, ΑΔΑ:682ΠΩΛΕ-ΞΤ3).

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 137/15-04-22(ΑΔΑ:6ΕΧΣΩΛΕ-Α7Φ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ 

                                                                                                       ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                    
                                                                                                                                     Αντιδήμαρχος Ο.Υ.     

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (προς συμπλήρωση)

2. Προϋπολογισμός Μελέτης

3. Τιμολόγιο Μελέτης

4. Τεχνική Περιγραφή

                                    

Εσωτ. Διαν. :
Φακ. Έργου
Εσωτ. Πρωτ.

DIONYSIA 
DIPSELLA

Digitally signed 
by DIONYSIA 
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Date: 2022.04.19 
15:28:41 +03'00'
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. - ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.

     Εθ. Δωδεκανησίων 32, Ρόδος ΤΚ 85131, τηλ.2241070001 

      e-mail: teokosmos62@gmail.com

2. VAST-MAKE Ι.Κ.Ε.

     Καναδά 73, Ρόδος ΤΚ 85132, τηλ.: 2241034900 

      e-mail: info@vastmake.gr

3. ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

    Πάφου 4 Ρόδος  ΤΚ 85133 τηλ.: 2241027459

    e-mail: mariakakni1@hotmail.gr

4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.

    Όσλο 13, Ρόδος ΤΚ 85132 , τηλ.22410 60365 

   e-mail : s.linardos.sia.ee@gmail.com

5. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

     δ.τ. «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΑΤΕ»

     Γ. Σεφέρη 58 – Ρόδος ΤΚ 85133, τηλ. 2241067986 – 7

     e-mail :  leriasgreg@hippodamus.gr

            

mailto:teokosmos62@gmail.com
mailto:info@vastmake.gr
mailto:mariakakni1@hotmail.gr
mailto:s.linardos.sia.ee@gmail.com
mailto:leriasgreg@hippodamus.gr
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