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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 20 ∆εκεµβρίου 2018 

Αριθµ. πρωτ.: 2617    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 της υπηρεσίας: «Παροχή 
υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την 
αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιµένες αρµοδιότητας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 255/2018 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας µας (Α∆Α: 97ΛΑΟΡΗΜ-

Τ7Ψ) 
 
 

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

υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την 

αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιµένες αρµοδιότητας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» για χρονικό διάστηµα 

δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προϋπολογισµού 10.362,00€ πλέον Φ.Π.Α., 

όπως αναφέρεται στην από 20-12-2018 Τεχνική Περιγραφή, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

255/2018 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας µας (Α∆Α: 97ΛΑΟΡΗΜ-Τ7Ψ). 

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 της παρούσας υπηρεσίας («Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου 

περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιµένες αρµοδιότητας του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.»).  

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 της παρούσας υπηρεσίας, 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 του τελευταίου τριµήνου από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών, ήτοι από 27-09-2018 και εντεύθεν. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.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 προσφέροντος οικονοµικού φορέα (για συµµετοχή σε 

διαγωνισµούς). 

δ. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ιστοσελίδα της Α.Α.∆.Ε., από την 

οποία να προκύπτουν µε σαφήνεια οι δραστηριότητες του προσφέροντος οικονοµικού φορέα (οι οποίες 

πρέπει να καλύπτουν όλες τις επιµέρους εργασίες που ζητείται να εκτελεσθούν στα πλαίσια της 

συναφθησόµενης σύµβασης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 της εγκεκριµένης τεχνικής 

περιγραφής). 

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

4412/2016). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι ούτε ο προσφέρων οικονοµικός 

φορέας ή κάποια θυγατρική του επιχείρηση, ούτε οι αναφερόµενοι στην ανωτέρω παράγραφο α΄ 

ασκούντες την διοίκησή του, συµµετέχουν ως συνεργάτες ή υπάλληλοι ή µετοχικά µέλη σε Εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης µε ίδια µέσα 

και προσωπικό και για ίδιον όφελος ή/και στην εµπορία αντιρρυπαντικού εξοπλισµού, τουλάχιστον κατά 

την τελευταία πενταετία. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα 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. 

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

255/2018 Απόφασης Προέδρου της Υπηρεσίας µας και της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας «Παροχή 

υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση θαλάσσιας 

ρύπανσης στους λιµένες αρµοδιότητας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό 

τους.  

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

οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί ο προσφέρων οικονοµικός 

φορέας.  
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ι. Πίνακας µε τουλάχιστον πέντε (5) Οργανισµούς Λιµένων, Λιµενικά Ταµεία ή ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, 

στους  οποίους την τελευταία πενταετία έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα κατ’ 

ελάχιστον όλες οι υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 3 της εγκεκριµένης τεχνικής 

περιγραφής, συνοδευόµενος από αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 

ή πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής. Η συµβατική αξία των ανωτέρω συµβάσεων θα πρέπει να είναι 

ποσού τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

ια. Πίνακας µε τουλάχιστον πέντε (5) Οργανισµούς Λιµένων, Λιµενικά Ταµεία ή ∆ηµοτικά Λιµενικά 

Ταµεία, για λογαριασµό των οποίων ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, έχει συντάξει και υποβάλλει 

φακέλους για την διεκδίκηση αποζηµιώσεων κατόπιν αντιµετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης 

επ’ ωφελεία των ίδιων των φορέων χωρίς να διεκδικήσει κάποια αµοιβή, συνοδευόµενος και από τις 

αντίστοιχες γραπτές βεβαιώσεις του τότε νόµιµου εκπροσώπου των φορέων αυτών, από τις οποίες να 

προκύπτει ξεκάθαρα ότι είτε οι όποιες οικονοµικές αποζηµιώσεις διεκδικήθηκαν µόνο προς όφελος του 

ιδίου του φορέα ∆ιαχείρισης Λιµένα και όχι προς όφελος του υποψήφιου αναδόχου (εκτός συγκεκριµένου 

και αναγραφόµενου ποσού στην εν λόγω βεβαίωση το οποίο θα πρέπει να αφορά µόνον στα έξοδα 

µετάβασης και διαµονής του εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού).  

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

υπογεγραµµένο και σφραγισµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, συνταγµένο κατά τον τρόπο που 

έχει συνταχθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας, δηλαδή θα δίνεται ξεχωριστά η 

προσφερόµενη τιµή για καθεµία από τις τέσσερεις επιµέρους εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εγκεκριµένης τεχνικής περιγραφής. 

Τα στοιχεία της προσφοράς (υπεύθυνες δηλώσεις, πίνακες, 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 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 έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία µας έως και την 

Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 11:00π.µ. 

 

 

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


