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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 16 Ιουλίου 2019 

Αριθμ. πρωτ.: 1268     ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ  
  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Πάτμου  
Ταχ. Κώδικας : 855 00  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο  
Φαξ 

: 
: 
: 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
22473 60307 
22470 33355 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

e-mail : giorkara79@gmail.com  
 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Τα-
χυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 111/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω6ΧΟΟΡΗΜ-Β3Δ) 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία 

«Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.», 

προϋπολογισμού 2.260,00€ πλέον του Φ.Π.Α. (24%), όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 111/2019 Απόφαση 

Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω6ΧΟΟΡΗΜ-Β3Δ). 

Οι ενδιαφερόμενοι – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά που 

θα βρίσκεται εντός κλειστού φακέλου, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

του προσφέροντος (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (fax), 

καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της παρούσας 

υπηρεσίας («Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.»).  

Εντός του φακέλου αυτού θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού: 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της υπ’ αριθμ. 

111/2019 Απόφασης Προέδρου της Υπηρεσίας μας και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό της.  

β. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, συνταγμένο κατά τον τρόπου σύνταξης του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας (δηλαδή με την ίδια διάρθρωση), συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο. 

Τα στοιχεία της προσφοράς θα υπογράφονται ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος: 

- σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα,  

- σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο 

εταίρο της,  

- σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) από τον εξουσιοδοτημένο επί 

τούτω διαχειριστή της,   
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- σε περίπτωση Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων προσφερόντων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Σημειώνεται ότι προσφορές που θα περιέχουν όρους που βρίσκονται σε αντίθεση με την 

υπ’ αριθμ. 111/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως και την 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00. 

 

 

 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                               Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                  Στόικος Γρηγόριος 
                                                                                  Δήμαρχος Πάτμου 


