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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πάρος :  03/05/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          Αρ. Πρωτ.  :   498 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

 

                                                  ΠΡΟΣ : 1)Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

    Λ. Κηφισιάς 326 & Ποταμού Καλαμά 32 

    Χαλάνδρι τκ 15233 

    Τηλ : 2107295761 

    Email : triton@tritonsa.gr 

2)Λυμπερόπουλος Λάζαρος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

   Συμβουλευτική – Μελετητική 

   ISALOS CONSULTING ENGINEERS  

   ΤΖΩΡΤΖ 30-32 ΤΚ 10532 ΑΘΗΝΑ 

   ΤΗΛ. :2103830627 

    Email: elybero@isalos.eu 

3)Μάριος Γιαννουράκος Περιβαλλοντολόγος  

   Δ. Σκαβέντζου 14 – Σκόπελος  

    Τκ. 37003 

     τηλ. 2424022573 

    Email. mariosko@otenet.gr 

 

                                                                   ΚΟΙΝ : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Email : tee@central.tee.gr,  

meletes@central.tee.gr 
 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς» 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 

4412/2016, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου προκειμένου να συνάψει 

σύμβαση για σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Λιμένος 

Αντιπάρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.624,45 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%), καλεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών.  

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, την προσφορά σας στον Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου με κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 06-05-

2022 και ώρα 14:00 

Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα παραδίδονται στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου. Οι προσφορές που 
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αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποστέλλονται στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: ltparou1@gmail.com. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν οικονομική 

και τεχνική προσφορά. 

Στις προσφορές θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) Ο πλήρης τίτλος του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου. 

β) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η 

διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση 

(email). 

γ) Αφορά στην: «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Λιμένος Αντιπάρου»,  CPV: 

79930000-2) 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 

υπ’  αρ.  08/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και να είναι 

υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου 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, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 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 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) 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, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 
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περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 

Ν.4782/2021) 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 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) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 

του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες  ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους  

στ. Μελετητικό πτυχίο των κατηγοριών 11 και 27 εν ισχύ. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 330 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του Ν.4782/2021) 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση δίδονται 

στο τηλ. 2284360149, email: i.tairis@paros.gr,  αρμόδιος υπάλληλος κος Ταΐρης Ιωάννης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάρου Αντιπάρου 

 

 

Καραχάλιος Σταύρος 
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