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Μυτιλινθ 17 Ιουλίου 2020 

 Αρ. Πρωτ.: Δ.Π.Π./22005 

 

 ΠΡΟ: Κάκε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ  ενδιαφζρεται να ανακζςει την υπηρεςία με τίτλο:  «Παροχή υπηρεςιϊν για τη 

ναυαγοςωςτική κάλυψη πολυςφχναςτων παραλιϊν του Δήμου Μυτιλήνησ (Κάλυψη αναγκϊν ταχυπλόου 

ςκάφουσ)» τθσ αρικμ. 60/2020 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Πραςίνου, για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ 

φπαρξθσ επανδρωμζνου ναυαγοςωςτικοφ ταχφπλοου ςκάφουσ τουλάχιςτον 5 μζτρων, ςε ετοιμότθτα για τθν 

παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα διοικθτικά όρια του Διμου 

 

 

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςία ζχει εκδοκεί θ αρικ. 630/07-07-2020, Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Τποχρζωςθσ αναρτθμζνθ ωσ εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 20REQ006983710, και β) τθ βεβαίωςθ 

τθσ αν. Προϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι 

των προχποκζςεων τθσ παρ. 1α  του άρκρου 4 του Π.Δ. 80/2016, και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο Μθτρϊο 

Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ.  

 

χετικι θ αρικμ 60/2020 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ - Σμιμα 

Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων, Ενζργειασ και Βιομθχανίασ. 

 

Η προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με την Σεχνική Περιγραφή τησ αριθμ 60/2020 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ 

Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ - Σμιμα Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων, Ενζργειασ και 

Βιομθχανίασ. 

 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά για τθν ανωτζρω Τπθρεςία ςτο πρωτόκολλο του Διμου, 

μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, μζχρι την  22-07-2020 Ημζρα Σετάρτη και ϊρα 14:00. 

 

Οι φάκελοι των προςφορϊν μποροφν να κατατίκενται ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Μυτιλινθσ (Ελ. Βενιηζλου 13-

17, Μυτιλινθ Σ.Κ 81132) με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 

1. Είτε αυτοπροςϊπωσ,  

2. Είτε από νόμιμο εκπρόςωπο,  
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3. Είτε ταχυδρομικά (ςφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενθμζρωςθσ ςχετικά τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

    τθν αποςτολι,  

4. Είτε με υπηρεςία ταχυμεταφοράσ ( θμερομθνία αποςτολισ -voucher), κατόπιν ενθμζρωςθσ ςχετικά 

    τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν αποςτολι. 

     

Ζξω από τον ςφραγιςμζνο φάκελο κα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλιρθ ςτοιχεία του 

ενδιαφερομζνου και τα εξισ: 

 

 

ΠΡΟ:  

Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ 

Σμιμα Περιβάλλοντοσ, Φυςικϊν Πόρων, Ενζργειασ και Βιομθχανίασ 

ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Παροχή υπηρεςιϊν για τη ναυαγοςωςτική κάλυψη πολυςφχναςτων παραλιϊν του Δήμου Μυτιλήνησ 

(Κάλυψη αναγκϊν ταχυπλόου ςκάφουσ)» 

 

για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ φπαρξθσ επανδρωμζνου ναυαγοςωςτικοφ ταχφπλοου ςκάφουσ τουλάχιςτον 5 

μζτρων, ςε ετοιμότθτα για τθν παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα διοικθτικά όρια του 

Διμου, προχπολογιηόμενθσ αξίασ  24.793,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%, με τθ διαδικαςία τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ για το ζτοσ 2020 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτον δικτυακό τόπο του Διμου Μυτιλινθσ 

(www.mytilene.gr/Ηλεκτρονική Ενημζρωςη/ Προκηρφξεισ). 

 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των 

παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

α. Τπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ότι δεν ςυντρζχουν 

οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73  του Ν.4412/2016. ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου θ 

προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου του, όπωσ αυτόσ 

ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

β. Φορολογικι ενθμερότθτα 

γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Σα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολήσ τουσ, 

άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από 

τθν υποβολι τουσ.  

 

Ο ανάδοχοσ θα μασ προςκομίςει επιπλζον: 

 

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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1. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) 

(άρκρο 93 του Ν.4412/2016). 

 

Σο ανωτζρω πιςτοποιθτικό (1) γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

από τθν υποβολι τουσ. 

 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 

και εργατικισ νομοκεςίασ. 

 

Η υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά την ςχετική ενημζρωςη του προςωρινοφ 

αναδόχου, από την υπηρεςία μασ.  

Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κα Μπλζτςα Γεωργία ςτα τθλζφωνα και mail που αναφζρονται παραπάνω. 

 

 

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟ  

 

 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 


