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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή 
υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα 
Λειψών» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 78/2022 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ9ΦΕΟΡΗΜ-ΚΕΨ) 
 
 

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

«Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.840,00€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην από 29-07-2022 Τεχνική 

Περιγραφή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2022 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 

Ψ9ΦΕΟΡΗΜ-ΚΕΨ). Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί: α) η υπ’ αριθμ. 

99/2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Αναπλ. Προϊσταμένης του 

Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού, επί της ανωτέρω Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

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 παροχής 

της υπηρεσίας 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 διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της παρούσας υπηρεσίας («Παροχή 

υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών»).  

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 
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περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής) και τον δεύτερο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (εντός 

του οποίου θα βρίσκεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

 

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχονται τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκ μέρους του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, τον ίδιο τον προσφέροντα, β) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ε) στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80, παρ. 9 του Ν. 

4412/2016 και άρθρο 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016).  

β. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 

μεταβίβασης ακινήτου). 

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πέραν του προσωπικού που απασχολεί, το 

συγκεκριμένο αποδεικτικό θα πρέπει να αφορά και τον ίδιο τον προσφέροντα, δηλαδή να αναγράφει: 

«Ασφαλιστικά ενήμερος ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης». 

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

4412/2016). 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων («Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης»), από το οποίο να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών είσπραξης, διαθέτοντας σχετικό Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). 

στ.  Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λειψών, η οποία θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα μήνα πριν από την 

λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

ζ. Βεβαίωση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν κανενός είδους οφειλή προς αυτό 

και θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα μήνα πριν από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

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/
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-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/
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η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη επιβολής σε βάρος τους της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  (άρθρο 74, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021). 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ι. 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. 

ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και Αριθμός 

Δελτίου Ταυτότητας), η οικογενειακή κατάσταση και οι προσμετρώμενες για τον υπολογισμό των αποδοχών 

τριετίες (δηλαδή αυτές που έχουν διανυθεί πριν από τον Φεβρουάριο του 2012) του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την παροχή της υπηρεσίας (τουλάχιστον δύο άτομα) και οι μήνες, ημέρες και ώρες 

εργασίας του καθενός από αυτούς. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται το όνομα 

τουλάχιστον ενός εκ των ανωτέρω προσώπων που διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση (επίπεδο Β2) της 

αγγλικής γλώσσας.  

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

78/2022 Απόφασης Προέδρου της Υπηρεσίας μας και της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας «Παροχή 

υπηρεσιών για την είσπραξη λιμενικών τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών» 

και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.  

ιγ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (ήτοι από 29-09-2019 και εντεύθεν) δεν τους 

έχει επιβληθεί από δημόσια αναθέτουσα αρχή ή δημόσιο αναθέτοντα φορέα ποινική ρήτρα ή έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας εργασιών λόγω πλημμελούς εκτέλεσης. 

ιδ. Αντίγραφα των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας και των τίτλων σπουδών του προσωπικού που θα 

αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχείο ια΄ υπεύθυνη δήλωση. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα πιστοποιητικά από 

τα οποία θα αποδεικνύεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη 

μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Σημειώνεται ότι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κατ’ ελάχιστον καλή - Β2) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του Π.Δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ. Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006 

«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115Α΄/09-06-2006). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά από την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80, παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ 

του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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/
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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Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνεται το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί των 

πραγματοποιηθησόμενων εισπράξεων το οποίο προσφέρουν, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 

προϋπολογισθέντος (72%). Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται τόσο αριθμητικώς, 

όσο και ολογράφως και να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό.  

 

 

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 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 προσφερόντων οικονομικών φορέων από το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως την Πέμπτη 29 

Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. 

 

 

 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                               Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                 Αντώνιος Γαμπιέρης 
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