
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
αποτύπωση πεδίων, τη διενέργεια προμετρήσεων και σύνταξη μελετών από την ΤΥ το
Λέσβου.  
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 272
 
Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύει η υπ’ αρίθμ
προμήθειας, όπως τροποποιήθηκε, 
περιγραφή, (β) Τεχνικές προδιαγραφές
Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν 
Α) Με φυσική κατάθεση σφραγισμένου φακέλου προσφοράς στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου (Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ 81
2017 και ώρα 15:00, ή 
Β) Με αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με ε
σφραγισμένου φακέλου προσφοράς με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί στην έδρα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ 81
έως την Δευτέρα 16-10-2017 και ώρα 1
εμπρόθεσμης υποβολής.  
Εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία, το 
ΑΦΜ, η έδρα/διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας
προσφοράς για την προμήθεια Γεωδαιτικού Δέκτη 
 
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, 
φακέλου μαζί με την προσφορά να υποβληθούν και 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών
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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση :  Επιβατικός Λιμένας 
                        Μυτιλήνης 
Ταχ. Κώδικας : 81-131 
Πληροφορίες : Θεόδ. Φραγκόπουλος
Τηλέφωνο : 22510-28620 (εσωτ 514)
Fax : 22510-28434 
Email: info@ltlesvou.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ενδιαφέρεται
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Γεωδαιτικού Δέκτη 
αποτύπωση πεδίων, τη διενέργεια προμετρήσεων και σύνταξη μελετών από την ΤΥ το

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας: α) έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) είναι διαθέσιμο το ποσό, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

2.  

παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύει η υπ’ αρίθμ
όπως τροποποιήθηκε, που περιλαμβάνει τα εξής: (α) Τεχνική έκθεση

περιγραφή, (β) Τεχνικές προδιαγραφές-Ειδικοί όροι, (γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δειγμα τεχνικής προσφοράς και (ε) Τιμολόγιο προσφοράς.  

να υποβάλλουν γραπτή προσφορά:  
Α) Με φυσική κατάθεση σφραγισμένου φακέλου προσφοράς στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου (Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ 81-131, Μυτιλήνη), έως την 

Β) Με αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών) 
σφραγισμένου φακέλου προσφοράς με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί στην έδρα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ 81

2017 και ώρα 15:00, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης απόδειξης χρόνου 

Εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας, καθώς και ο τίτλος

προσφοράς για την προμήθεια Γεωδαιτικού Δέκτη GPS GNSS».  

ρος 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 εντός του σφραγισμένου 

αζί με την προσφορά να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

ταιρειών 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.  

 Μυτιλήνη, 09-10-201
  
 Αρ. Πρωτ : 4535  
  
  

 ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο
  
  

Θεόδ. Φραγκόπουλος   
28620 (εσωτ 514)   

  
  

 

ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη 
Γεωδαιτικού Δέκτη GPS GNSS για την 

αποτύπωση πεδίων, τη διενέργεια προμετρήσεων και σύνταξη μελετών από την ΤΥ του ΔΛΤ 

η υπ’ αριθ. 1949/05-05-2017 
, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

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

παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύει η υπ’ αρίθμ. 114/2017 μελέτη 
: (α) Τεχνική έκθεση-τεχνική 

Ειδικοί όροι, (γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός, (δ) 

Α) Με φυσική κατάθεση σφραγισμένου φακέλου προσφοράς στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού 
Μυτιλήνη), έως την Δευτέρα 16-10-

ταιρεία ταχυμεταφορών) 
σφραγισμένου φακέλου προσφοράς με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί στην έδρα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ 81-131, Μυτιλήνη), 

οτε άλλης απόδειξης χρόνου 

Εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία, το 
και ο τίτλος «Φάκελος 

ρος απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
θα πρέπει εντός του σφραγισμένου 

τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την 

. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 
ταιρειών 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, 

2017 

Κάθε ενδιαφερόμενο 



β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).  
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).  
 
Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φραγκόπουλος Θεόδωρος, στα τηλέφωνα και στο mail που αναφέρονται 
παραπάνω.  
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 


