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                                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου 

Τ.Κ. : 84300 

Πληρ.: Ιωαννίδου Κ. 

Τηλ : 22850 29050 

e-mail : ioank@portofnaxos.com  

 

 

Νάξος,   

Αρ. Πρ.   

 

Προς : 

ΜΑΝΟΛΗΣ Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

e-mail : makontop@otenet.gr  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τ.Ε.Ε. 

e-mail : meletes@central.tee.gr 

2. Ιστοσελίδα Δ.Λ.Τ. Νάξου 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Μελέτη : Επικαιροποίηση μελέτης Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ 

Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης μελέτης 

 β. Η με αρ. 216/15-12-2022 (ΑΔΑ : 6ΨΡΡΟΡ0Ψ-ΛΑΔ) Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ. Νάξου περί 

έγκρισης των σχετικών τευχών 

 γ. Η με α.π.: 2697/15-12-2022 Αρ. ΑΑΥ : Α-242 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 

9ΒΟΓΟΡ0Ψ-39Ν, ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ011818475 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη 

εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 326, 328 και 330 τουν.4412/2016 (Α’147). 

Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει 

πρωτόκολλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου (email : info@portofnaxos.com) έως την Τρίτη 

20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, 

για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων 

επιλογής του Ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης: 

Νάξος 15/12/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 2712/2022
Κανονικό
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1. Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου σε ισχύ, κατηγορίας 9 –«Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 

ηλεκτρονικές μελέτες» 

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από αρμόδια Αρχή το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ή τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

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

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

3. 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 του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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 (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του, της 

κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται σε ποιους 

ασφαλιστικούς φορείς για κύρια και επικουρική ασφάλιση είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζεται 

τόσο αυτός όσο και το προσωπικό του. 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) e-EΦΚΑ για συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς- δημοπρασίες. 

7. Θα πρέπει επίσης να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους 

φορείς ασφάλισης που αναγράφονται στη υπεύθυνη δήλωση του για συμμετοχή σε 

δημοπρασίες-διαγωνισμούς. 

8. Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 

μεταβίβασης ακινήτου. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 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). 

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), χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη 

διαδικτυακή πύλη gov.gr). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ υποχρεωτικά και κατά την ημερομηνία 

σύναψης της σχετικής σύμβασης. 
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Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση 

στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ. γ της παρ.3 του άρθρου 330 του Ν.4412/2016 (Α’147). 

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 

330 του ν.4412/2016 (Α’147)και δημοσιεύεται εκτός από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου (www.portofnaxos.com ) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση. 

 

 

 ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Πρόεδρος του 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/12/2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ιωαννίδου Κωνσταντίνα 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, MSc 
Λιανός Δημήτριος 

 

Συνημμένα 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης 
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