Πάτμος, 13 Μαΐου 2019
Αριθμ. πρωτ.: 777

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα –Πάτμος
Πληρ: Πρόεδρος
Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60300
Fax:
2247 0 33355
e-mail: grigorisstoikos@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝ.: 1) κ. Λιμενοσταθμάρχη Λειψών - Λειψοί
2) ΑΝΑΜΑΡ ΠΑΤΜΟΣ Ι.Κ.Ε.
3) Μ.Η. Καμαράτος και Ι.Μ. Καμαράτος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της 17ης Μαΐου 2019»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση την 17η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου για την συζήτηση των
παρακάτω θεμάτων:
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών»
3. Εξέταση του υπ’ αριθμ. 736/07-05-2019 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας
Πάτμου και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με προαιρετική εμπορική χρήση, εντός της αίθουσας αναμονής επιβατών, με εκτέλεση
έργου και της υπ’ αριθμ. 749/08-05-2019 ένστασης της εταιρείας «ΑΝΑΜΑΡ ΠΑΤΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» κατ’
αυτού
4. Εξέταση του υπ’ αριθμ. 706/30-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών στα πλαίσια του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου»
5. Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας:
«Καθαριότητα λιμένα Πάτμου»
6. Έγκριση διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου
δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την
ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
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7. Εξέταση του από 03-05-2019 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή
υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου» για το
χρονικό διάστημα από 01-03-2019 έως και 30-04-2019
8. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 725/06-05-2019 αίτησης της «Μ.Η. Καμαράτος και Ι.Μ. Καμαράτος Ο.Ε.» περί
ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 69/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος
Εσωτερική Διανομή
1) Γραφείο Προέδρου
2) Χρονολογικό Αρχείο
Γρηγόριος Στόικος
Δήμαρχος Πάτμου
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