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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Νεάπολης-Παλαιόκαστρο της ΔΕ 

Βοιών» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 (παρ. 3), 73 & 79-81 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ-147 

Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας που επιβάλλουν τις 

υπηρεσίες φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση Νεάπολης/Παλαιοκάστρου της ΔΕ Βοιών  

κατά κώδικα isps   

3. Το από 02.03.2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας στην οποία 

αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου με ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρ. 

13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο site του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (dltmonemvasias.gr) και του Δήμου Μονεμβασίας 

(monemvasia.gov.gr).  

4. Την Απόφαση -αριθ. 143/09.03.22 (ΑΔΑ: ΨΞΟΑΟΕΘΔ-ΒΕ7)-, περί έγκρισης της 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ύψους 28.000,00 ευρώ. 

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος  παρακαλούμε όπως φροντίσετε να περιέλθει στην 

υπηρεσία μας, έως την 21η/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 η προσφορά σας 

(σε φάκελο καθώς και σε ξεχωριστό φάκελο με τα δικαιολογητικά), σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, 

συνοδευόμενη και από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που παρατίθεται 

στο τέλος της παρούσης. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

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

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές (ατομικές και 

εργαζομένων) κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε  Εμπορικό/Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, αν 

δεν αναγράφει  συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

6. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης 

στην οποία θα δηλώνεται εάν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της 

επιχείρησης  από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

7. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς, από την οποία θα προκύπτουν οι Κωδικοί Αριθμοί 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

του οικονομικού φορέα. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

9. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση εταιρείας που 

υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

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

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 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. 

10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη 

ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και 



 

 

για τις ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης 

 

Όλα τα ανωτέρω (προσφορά και δικαιολογητικά) προσκομίζονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  litamo@monemvasia.gr 

Εναλλακτικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο σε πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του 

Ν. 4250/14. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερομένους ως την έκδοση της 

κατακυρωτικής απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.  

 Τηλ: 2734360128-111, email: litamo@monemvasia.gr  – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Μονεμβασίας - Νεάπολη  Τ.Κ 230 53.- 

 

 

 

 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΜ 
 

   ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 
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             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                                      ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
           
 

Επωνυμία Προσφέροντος: 
Δ/νση , Τ.Κ., Πόλη έδρας: 
Τηλέφωνα/ ΦΑΞ/ E-MAIL: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος: 
Α.Δ.Τ. (Νομ. Εκπρόσωπου): 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Αμοιβές τρίτων που 

εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία (Αμοιβή security 

για τη λιμενική εγκατάσταση 

Νεάπολης-Παλαιοκάστρου της 

ΔΕ Βοιών » 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.994,24€ με Φ.Π.Α.
 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 
δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την 
παρακάτω προσφορά: 

 
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Ολογράφως: 

Αριθμητικώς: 
Ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α.   Ολογράφως: 

Αριθμητικώς: 
Γενικό Σύνολο(με Φ.Π.Α.) Ολογράφως: 

Αριθμητικώς: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΕΣ 
(ΩΡΕΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΑΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕ- 
ΣΙΑ (€) 

 
1 

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας 
(για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση Δευτέρα έως 
Σάββατο) 

 
Εργατοώρες 

 
2.822  

  

  Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.  

  Φ.Π.Α. 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

 

Στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
Ν.4144/2013: 

 

• Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Λιμενικής Εγκατάστασης Νεάπολης – Παλαιόκαστρου 

ΔΕ Βοιών, θα απασχοληθούν  ……………… (αριθμός) εργαζόμενοι ηλικίας ...................... (άνω ή 

κάτω των 25 ετών) με προϋπηρεσία ........................ (αριθμός) ετών (και ανάλυση). 

• Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση): 

Ανάλυση εργατικού Κόστους (01/04/2022 – 30/11/2022) 
Ημέρες Βάρδιες Ώρες Άτομα 

    

  
Ημερομηνία 

 
Υπογραφή - Σφραγίδα 



  

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
  

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  



  

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η δήλωση των ανωτέρω αφορά  στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), η δήλωση των ανωτέρω αφορά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η δήλωση των ανωτέρω αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η δήλωση των ανωτέρω αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

 
                                                                                                                                       

………………………..……………2022                           

 

                                                                                                                         Ο – Η Δηλών  

 
 
                                      ………………….. 
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