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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 19 Απριλίου 2021 
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     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
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   ΚΟΙΝ.: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Λιμεναρχείο Πάτμου 

e-mail : giorkara79@gmail.com  
 
 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση 
ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 30-10-2020 στο λιμένα Σκάλας Πάτμου» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 22/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΡΗΜ-ΠΤ2) 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του 

έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 30-10-2020 στο λιμένα Σκάλας Πάτμου», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.713,75€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην από 01-03-2021 Τεχνική Περιγραφή, 

η οποία συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας. Η εκτέλεση του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ 

αριθμ. 22/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΚΥΤΟΡΗΜ-ΠΤ2).  

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 «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). 

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 περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

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/


2 
 

(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. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ν. 4611/2019) (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016), για συμμετοχή 

σε διαγωνισμούς. Εφόσον ο προσφέρων είχε 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 προσκομίζεται βεβαίωση περί μη ύπαρξης οφειλών. 

δ. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο θα αφορά προσωπικά 

τον προσφέροντα οικονομικό φορέα. 

ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 

του Ν. 4412/2016). 

στ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών στην τάξη Α1 και άνω ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα εμπειροτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας 

Δωδεκανήσου για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ». 

ζ. 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. 

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της υπ’ αριθμ. 22/2021 

Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας και της τεχνικής περιγραφής του ανωτέρω έργου και τις 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.  

θ. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο 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 έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία μας. 

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 Δ.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 

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσίως, κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. 

της Υπηρεσίας μας, μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.  

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

www.dilitap.gr. 

 

 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                                Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                  Αντώνιος Γαμπιέρης 


