
 

 

 

Μήλος, 19 Δεκεμβρίου 2022 

Αριθ. Πρωτ.  1242 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 328 

TOY Ν.4412/2016, για : 

 

Την ανάθεση της Υπηρεσίας : «Σύνταξη μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΜΗΛΟΥ». Προϋπολογισμός: 14.175,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού ποσού 

17.577,00€ με Φ.Π.Α. 

 

Το ΔΛΤ Μήλου έχοντας υπόψη το Ν.4412/2016 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Κωδικός CPV : 71241000-9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 132/22 απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ011803028 και ΑΔΑ: 6ΝΒΑΟΕΒΓ-ΗΜΖ και β) η 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

Σύντομη Περιγραφή:  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η σύνταξη μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΜΗΛΟΥ», όπως περιγράφεται στον από 30/11/2022 Φάκελο Ανάθεσης και στο με Α.Π. 

7528/05-12-2022 Πρωτογενές Αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου.  

 

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία μέχρι την 

27-12-2022 ημέρα Τρίτη στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΔΛΤ Μήλου                  (E-mail: 

dltmilou@gmail.com). 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ 

 

                      ΠΡΟΣ 

ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΚΕ – 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

mailto:dltmilou@




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 

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 

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

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) 

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 328 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.  

 

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης 

ακινήτου)  

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 - για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό  προμηθειών Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 

των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση) 

 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α. δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 





Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021. 

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016. 

Ε. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

Z. έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου 

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. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  

 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υπάρχει στο Παράρτημα της Πρόσκλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τηλ.: 

2287360128 ή στο E-mail: dltmilou@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 – 12:30. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής και ανάρτησης της σύμβασης.  

 

Δημοσιότητα: 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΤΕΕ και θα αναρτηθεί στον Πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου και στον διαδικτυακό του τόπο για την ευρύτερη ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για 

την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του. 

 

 

 





Ο Πρόεδρος ΔΛΤ Μήλου 

 

 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ 

  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της Υπηρεσίας σύνταξης μελέτης με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ» 

 
Της επιχείρησης …………………………………,  
έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός ……,  
ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. ………………….., 
τηλέφωνο ………………….,  fax ……………… 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ  

Κόστος  

χωρίς 

ΦΠΑ€ 

Συντελεστής 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ€ 

Σύνταξη μελέτης με τίτλο:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΧΛΗΡΩΝ 

ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ» 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €  

 
 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ……/….. / 2022 
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