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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) 

 

           Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤ Μήλου έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του    άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 

4. Το με Α.Π. 511/14-6-2018 αίτημα για την ανάθεση της εργασίας 

«Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων στην χερσαία ζώνη λιμένα 

Αδάμαντα» 

5. Την απόφαση 63/2018 του ΔΣ του ΔΛΤ που έχει διατεθεί η σχετική 

πίστωση  

6. Την με Α.Π. 559/27-6-2018 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μήλου για Διενέργεια της «Υπηρεσίας Νυχτερινής 

αποκομιδής απορριμμάτων στην χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα » με 

απ’ ευθείας ανάθεση 

7. Την υπ’ αρ. 161 /26-6-2018 ΑΑΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Μήλου 

8. Τις ανάγκες του ΔΛΤ Μήλου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

  Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την 

εργασία «Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων στην χερσαία ζώνη λιμένα 

Αδάμαντα», σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.  

   Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναδόχων θα εκδηλωθεί με την κατάθεση 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές έως την Παρασκευή 29/06/2018 και ώρα 

12:00, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΔΛΤ Μήλου (πληροφορίες στο τηλ. 

2287022130).  

 

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν 

εκπρόθεσμα.  



Η πρόταση των ενδιαφερόμενων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο 

αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία για το 

σκοπό αυτό (έντυπο Οικονομικής προσφοράς).  

Η πρόταση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρόταση οποιαδήποτε 

διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. Η πρόταση 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Με την κατάθεση της πρότασης θεωρείται και η αποδοχή όλων των όρων της 

πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης και από 

τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά 

εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην εξαιρετική περίπτωση που 

περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιμή θα 

πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιμή.  

Η παροχή θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές τους. Αν οι υπηρεσίες αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλες η 

υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 

υποβαθμισμένης ποιότητας. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών 

μονάδας και η υπηρεσία δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των 

τιμών μονάδας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παραδώσει την υπηρεσία ή σε 

περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις το ΔΣ του ΔΛΤ 

Μήλου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

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, 

θα πρέπει μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

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

 

 Η πληρωμή θα γίνει στον ανάδοχο με τακτές καταβολές μετά την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής (πρωτόκολλο παραλαβής κλπ).  

Στο ένταλμα θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.   

 

 

 



 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ 

 

 

Ξενάκης Νικόλαος 

 

 

           

 

 

 

 


