
1 
 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & 
            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
                             Πάτμος, 04 / 10 / 2022 
                             Αριθμ. πρωτ.: 1606 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Υ.Α.Λ.Ε.) ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΛΗΡΩΤΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ» 
                 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας 

Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και 

Λειψών», προϋπολογισμού 42.181,59€ πλέον Φ.Π.Α.  

 
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτων Φορέας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) 

Είδος αναθέτοντος φορέα: Διαδημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. 

Διεύθυνση: Χώρα Πάτμου 

Ταχ. Κωδ.: 855 00 

Τηλ.: 22473 60307 

Telefax: 22470 33355 

e-mail: dilitap@yahoo.gr 

Ιστοσελίδα: www.dilitap.gr 

 
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 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

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

 
3. Κωδικός CPV: 79417000-0/ Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας. 

 
4. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR421 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. 

 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας 

Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και 
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Λειψών, από ένα φυσικό πρόσωπο νομίμως αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή 

Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.), σύμφωνα με το Ν. 3622/2007 και 

τα εγκεκριμένα Σ.Α.Λ.Ε. 

 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

 
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Είκοσι ένας (21) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης. 

 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

8.1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

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

της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ποσού 843,63€. 

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 

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

4412/2016, την 02-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής 
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προσφορών είναι η Πέμπτη 20-10-2022 και ώρα έναρξης η 08:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής 

προσφορών είναι η Τετάρτη 26-10-2022 και ώρα λήξης η 15:00.  

 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.0012 του προϋπολογισμού 

ετών 2023-2024 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. Σχετική η υπ’ αριθμ. 01/2022 Απόφαση Έγκρισης Πολυετών 

Δαπανών. 

 
15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες 

προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, ισχύουν οι διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθμ. 39/2017 Προεδρικό 

Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α), με θέμα: «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)».  

 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 

 

                Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
                                                                                                        Αντώνιος Γαμπιέρης 
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