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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 12 Φεβρουαρίου 2020 

Αριθμ. πρωτ.: 247   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
 

 
 

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Πάτμου  
Ταχ. Κώδικας : 855 00  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο  
Φαξ 

: 
: 
: 

Αντιπρόεδρος 
22473 60300 
22470 33355 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  

e-mail : dilitap@yahoo.gr  
 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την προσαρμογή της Λ.Ε. Σκάλας Πάτμου στις απαιτήσεις του 
κεκτημένου Schengen, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Κώδικα ISPS» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 7/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 9ΦΤΥΟΡΗΜ-ΞΙΦ) 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την προσαρμογή της Λ.Ε. Σκάλας Πάτμου στις απαιτήσεις του κεκτημένου Schengen, σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή του Κώδικα ISPS», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.154,80€ πλέον Φ.Π.Α., όπως 

αναφέρεται στην από 12/02/2020 Τεχνική Περιγραφή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2020 Απόφαση 

Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 9ΦΤΥΟΡΗΜ-ΞΙΦ). 

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 εξασφάλισης κατάλληλης εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας από πλευράς του αναδόχου, θα πρέπει η προσφορά θα υποβληθεί ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά που θα βρίσκεται εντός 

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

[επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (fax), καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου], η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της παρούσας υπηρεσίας.  

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 «Δικαιολογητικά 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). 

 

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
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περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).  

β. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (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 υπήρχε έως 31-12-2016 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης 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.Δ.Ε., Τ.Α.Ν.), τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., θα δηλώνεται και θα προσκομίζεται αντίστοιχη 

βεβαίωση και από αυτούς. 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής του (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

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

υποχρέωση ασφάλισης των υπαλλήλων που απασχολεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας, καθώς και οι φορείς στους 

οποίους είχε υποχρέωση να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως εργοδότης έως 31-12-2016. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν για την 

παροχή της υπηρεσίας, συνοδευόμενη από βιογραφικά σημειώματά τους, καθώς και το Δίπλωμα του Μηχανικού που 

θα απασχοληθεί για την παροχή της υπηρεσίας. 

ζ. Πιστοποιητικό Ε.Κ.Β.Α. τόσο για τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα 

απασχοληθούν για την παροχή της υπηρεσίας. 

η. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για τη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013). 

θ. Κατάλογος τουλάχιστον τεσσάρων (4) συμβάσεων που έχει συνάψει ο προσφέρων οικονομικός φορέας κατά την 

τελευταία τριετία από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεση προσφορών (ήτοι από 18-02-2017 και 

εντεύθεν) με Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (δημόσιους ή ιδιωτικούς), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 

της σύνταξη ή αναθεώρηση Α.Α.Λ.Ε., Σ.Α.Λ.Ε., Α.Α.Λ. ή Σ.Α.Λ. ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλείας 

σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Ο ανωτέρω κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών 

συμβάσεων και πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των παρασχεθεισών υπηρεσιών ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης του 

αναθέσαντος Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα. 

 

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή για την παροχή της υπηρεσίας 

[κατανεμημένη σε α) κόστος μετάβασης στην Πάτμο των δύο (2) ατόμων που θα απασχοληθούν για την παροχή της 

υπηρεσίας, β) κόστος συγκέντρωσης στοιχείων – εκπόνησης παραδοτέων και γ) κόστος εκτυπώσεων – βιβλιοδετήσεων 

και ψηφιακών δίσκων], ο αναλογών Φ.Π.Α., καθώς και το σύνολο του προσφερόμενου ποσού.  

 

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,  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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- 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 Δ.Σ. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, στον φάκελο 

«Δικαιολογητικών συμμετοχής» θα συμπεριλαμβάνεται η σχετική Απόφαση του Δ.Σ., επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων προσφερόντων οικονομικών φορέων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

Οι προσφορές για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία 

μας έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00. 

 

 

 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                               Ο Προεδρεύων 
 
 
 
 
                                                                                    Νικόλαος Μελιανός 
                                                                                      Αντιπρόεδρος 

 


