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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 2 Νοεµβρίου 2018 

Αριθµ. πρωτ.: 2263    ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
 

 
 

Ταχ. ∆/νση : Χώρα Πάτµου                                           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 
Ταχ. Κώδικας : 855 00  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο  
Φαξ 

: 
: 
: 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
22473 60307 
22470 33355 

  

e-mail : giorkara79@gmail.com  
 
 
 
 

Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση 
βλαβών οδοστρώµατος εντός Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτµου» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 175/2018 Απόφαση του ∆.Σ. της Υπηρεσίας µας (Α∆Α: 73Λ2ΟΡΗΜ-Υ8Ψ) 
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση 

του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος εντός Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτµου», ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 5.719,00€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην από 10-10-2018 Τεχνική Περιγραφή, η 

οποία συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας µας και θεωρήθηκε από την Προϊσταµένη του 

Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάτµου. Η εκτέλεση του έργου 

έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 175/2018 Απόφαση του ∆.Σ. της Υπηρεσίας µας (Α∆Α: 73Λ2ΟΡΗΜ-Υ8Ψ).  

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και της διασφάλισης της εκτέλεσης 

του έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει η προσφορά θα υποβληθεί ως εξής: 

Οι ενδιαφερόµενοι – φυσικά ή νοµικά πρόσωπα – οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά που 

θα βρίσκεται εντός κλειστού φακέλου, στο εξωτερικό µέρος του οποίου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

του προσφέροντος (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου 

(fax), καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος του ανωτέρω 

έργου.  

Ο ανωτέρω κλειστός φάκελος µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δύο ξεχωριστούς 

σφραγισµένους φακέλους, στους οποίους κατά τα ανωτέρω θα αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος 

και ο τίτλος του ανωτέρω έργου, τον πρώτο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (που θα περιέχει 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής) και τον δεύτερο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» (εντός του οποίου 

θα βρίσκονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς). 
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Εντός του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» θα περιέχονται επί ποινή 

αποκλεισµού: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, το οποίο θα έχει εκδοθεί εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), οµόρρυθµων εταιρειών (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων εταιρειών (Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών 

(Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 

µεταβίβασης ακινήτου). 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) από όλους τους φορείς στους οποίους 

είναι ασφαλισµένοι οι υπάλληλοι του οικονοµικού φορέα (για συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Εφόσον είχαν 

έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότες και σε άλλο εντασσόµενο 

στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τ. Ο.Γ.Α., τ. Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., θα 

προσκοµίζεται αντίστοιχη βεβαίωση. 

δ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησής του (άρθρο 93 του Ν. 

4412/2016). 

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ. ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» ή βεβαίωση εγγραφής στα 

µητρώα εµπειροτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου για έργα κατηγορίας 

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ». 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης 

κατάστασης. 

ζ. Βεβαίωση από την ένωση/σύνδεσµο εργοληπτών της οποίας/του οποίου αποτελούν µέλη περί µη 

διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος, καθώς και περί εξόφλησης της συνδροµής τους. 

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της υπ’ αριθµ. 

175/2018 Απόφασης του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (Α∆Α: 73Λ2ΟΡΗΜ-Υ8Ψ) και της 

τεχνικής περιγραφής του έργου και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.  

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, στους 

οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης των υπαλλήλων που απασχολούν, καθώς και οι φορείς στους 

οποίους είχαν υποχρέωση να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως εργοδότες έως 31-12-2016. 

ι. ∆ηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Πάτµου, η οποία θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα µήνα πριν από την 

λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών. 

Εντός του φακέλου µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» θα περιλαµβάνεται συµπληρωµένο και 

νόµιµα υπογεγραµµένο – σφραγισµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που χορηγείται από την Υπηρεσία 

µας (είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της www.dilitap.gr). 
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Τα στοιχεία της προσφοράς (υπεύθυνες δηλώσεις, οικονοµική προσφορά κλπ) θα υπογράφονται 

ανάλογα µε τη νοµική µορφή του προσφέροντος: 

- σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα,  

- σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο 

εταίρο της,  

- σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) από τον εξουσιοδοτηµένο επί 

τούτω διαχειριστή της,   

- σε περίπτωση Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία µας έως και την 

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµοσίως, κατά την διάρκεια της πρώτης τακτικής 

συνεδρίασης του ∆.Σ. της Υπηρεσίας µας, µετά την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας.  

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να αναζητούν όλα τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 

µας www.dilitap.gr. 

 

 
Ε.∆: Χρονολογικό Αρχείο                                               Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                  Γρηγόριος Στόικος 
                                                                       ∆ήµαρχος Πάτµου 


