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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ & 
            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
                             Πάτµος, 28 / 03 / 2019 
                             Αριθµ. πρωτ.: 474   

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ» 
                 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίου επιβατών λιµένα 

Σκάλας Πάτµου», προϋπολογισµού 36.127,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) 

Είδος αναθέτουσας αρχής: ∆ιαδηµοτικό Ν.Π.∆.∆. 

∆ιεύθυνση: Χώρα Πάτµου 

Ταχ. Κωδ.: 855 00 

Τηλ.: 22473 60307 

Telefax: 22470 33355 

e-mail: dilitap@yahoo.gr 

Ιστοσελίδα: www.dilitap.gr 

Κωδικός NUTS: GR421 

 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 

υπάρχει στις διευθύνσεις διαδικτύου www.promitheus.gov.gr και www.dilitap.gr. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το 

γραφείο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 
3. Κωδικός CPV: 79713000-5/Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης. 

 
4. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR421 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ. 

 
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επιβατών 

του λιµένα Σκάλας Πάτµου και του περιβάλλοντος χώρου του από ένστολο προσωπικό, σε 

εικοσιτετράωρη βάση, επί πέντε (5) µήνες. Η συγκεκριµένη περίοδος αντιστοιχεί σε 3.672 

εργατοώρες, βάσει της προεκτίµησης. 
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6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται. 

 
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σχετικής σύµβασης. 

 
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:  

8.1. ∆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. 

8.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων αναδειχθεί ανάδοχος της 

υπηρεσίας, απαιτείται προ της υπογραφής της σύµβασης να έχει περιβληθεί τη νοµική µορφή 

της Ετερόρρυθµης ή της Ανώνυµης Εταιρείας. 

8.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 
9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: ∆εν προβλέπεται. 

 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, την 30-04-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. Η ηµέρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών είναι η ∆ευτέρα 01-04-2019 και ώρα έναρξης η 11:00π.µ. Η ηµέρα λήξης 

παραλαβής προσφορών είναι η Μεγάλη ∆ευτέρα 22-04-2019 και ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη 

λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.  
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12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 
14. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.0007 του προϋπολογισµού 

έτους 2019 του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Σχετική η βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταµένης της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας επί της υπ’ αριθµ. 67/2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 

80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 

 
15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε 

συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται, σε 

υποβολή ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής. Η προθεσµία άσκησης της 

ένστασης είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία 

που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 

της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία θα γίνει µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται 

η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 361,27€ (άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
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επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

16. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ», του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 

 

               Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
                                                                                                        Γρηγόριος Στόικος 
                                                                                                        ∆ήµαρχος Πάτµου                                                      
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