
                                                                                                          
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ  
 
ΤΤααχχ..  ∆∆//ννσσηη::  Επιβατικός Λιµένας 
ΤΤααχχ..  ΚΚώώδδιικκααςς: 81131 Μυτιλήνη 
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22510 25349 
FFaaxx::  22510 28434 
ee--mmaaiill:: info@ltlesvou.gr 
URL: http://www.ltlesvou.gr 
  

         Μυτιλήνη 2/3/2018 
Αριθ. Πρωτ.: οικ.219 

 
 
 
 
 
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ΚΚάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοο  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η υπηρεσία µας ενδιαφέρεται βάσει της αριθ. 92/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (Α∆Α:6Γ∆5ΟΡΗΙ-ΨΑΚ), όπως αυτή αρχειοθετήθηκε από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αιγαίου την 3/5/2017 και το νόµο 4412/2016, να αναθέσει την ανέλκυση και 
αποµάκρυνση εκτός λιµένα του σιδερένιου επιβατηγού σκάφους, µήκους περί των 30 
µέτρων, πλάτους περί των 7 µέτρων, χρώµατος γκρι, µε την ονοµασία ‘’ABO L MAIL Z’’ (ή 
µε όποια ονοµασία φέρει αυτό), το οποίο αποτελεί ναυάγιο βυθισµένο εντός του λιµένα 
Πέτρας (Καβάκι) Λέσβου. Η συνολική πίστωση που έχει διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των 
23.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%. 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να προβλέπεται από την ιδιότητα ή το 
καταστατικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούµενες νόµιµες 
άδειες.  

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε 
βλάβη ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική 
ρύπανση και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο ώστε να καλύπτει όλους 
τους κινδύνους και τυχόν ρύπανση. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τη 
γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, ειδικά δε για ανέλκυση και ρύπανση 
από πετρέλαιο, για ποσό τουλάχιστον ίσο µε αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 
αναλογικά εφαρµοζόµενου. Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκοµισθεί κατά 
την υπογραφή της σύµβασης. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υπό την επίβλεψη και την 
άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής και θα παραληφθούν από Επιτροπή που θα 
αποτελείται από τον Κεντρικό Λιµενάρχη Μυτιλήνης ως Πρόεδρο και µέλη τον 
Λιµενοσταθµάρχη Μήθυµνας και τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Λέσβου. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και κατά την υπογραφή της σύµβασης 
ανάθεσης, θα κατατεθεί σχετική εγγυητική επιστολή που να καλύπτει ποσοστό 10% του 
συνολικού ποσού της προσφοράς αορίστου ισχύος. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται 
µετά τη λήξη της σύµβασης και την εκτέλεση όλων των εργασιών.  

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή 
και για λογαριασµό του, τις απαιτούµενες γνώσεις και υποδοµή για την εκτέλεση του 
έργου και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λέσβου 



για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση- ολοκλήρωση του έργου εντός της 
προβλεπόµενης κατά τα ανωτέρω προθεσµίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά ή 
απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του ή των προστιθέντων του, 
ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια. Στην περίπτωση αυτή και 
ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού η νοµικού προσώπου καταπίπτει υπέρ 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λέσβου ως ποινική ρήτρα το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Η καταβολή της αµοιβής για την εκτέλεση των εργασιών θα καταβληθεί µετά την 
ολοκλήρωση, την παραλαβή τους από την ανωτέρω επιτροπή και την έκδοση σχετικής 
διαπιστωτικής απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Λέσβου. 

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
212/01.03.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:96Ω3ΟΡΗΙ-ΕΡΒ) και β) η 
βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 71. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες µέχρι την 
08/03/2017.  

Η οικονοµική προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτική τεχνική περιγραφή 
των εργασιών για το πλοίο στην οποία θα αναπτύσσονται λεπτοµερώς όλες οι εργασίες από 
την ανέλκυση- αποµάκρυνσή του ή την επιτόπου κοπή του, µέχρι και την τελική διάθεσή 
του, τα µέσα και το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθούν, τα µέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος που θα ληφθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, η 
περισυλλογή, µεταφορά και τελική διάθεση τυχόν πετρελαιοειδών καταλοίπων και τα 
µέτρα που θα ληφθούν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

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, παρακαλούµε, 
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 ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β. Φορολογική ενηµερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
              
 

Ο Πρόεδρος 
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