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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

 
                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
                             Πάτµος, 18 / 12 / 2018 
                             Αριθµ. πρωτ.: 2588 

 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                 

1. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (εφεξής ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), προκηρύσσει συνοπτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου της 

υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και 

Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών», µε προϋπολογισµό 24.345,03€ (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών την Τρίτη 8 

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00π.µ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο γραφείο του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., στη Χώρα Πάτµου.  

3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν τους όρους, να ζητούν πληροφορίες και να 

παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 – 15:00 στα 

γραφεία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22473 60307, fax επικοινωνίας: 22470 33355, 

αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Γεώργιος Καρακατσάνης. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 

σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες 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. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

6. Η υπηρεσία χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους. 

7. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 
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8. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν την διακήρυξη του διαγωνισµού ηλεκτρονικά από την 

ιστοσελίδα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. (www.dilitap.gr) και του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Σε περίπτωση, που επιθυµούν να την 

προµηθευτούν σε έντυπη µορφή, θα καταβάλλουν το αντίτιµο των 10,00€. 

 

               Ο Πρόεδρος   
 
 
 
   
                                                                                                        Γρηγόριος Στόικος 
                                                                                                        ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                                        
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