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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 30 Μαρτίου 2020 

Αριθμ. πρωτ.: 527   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 προμήθειας 
φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Λειψών 

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΧΞΜΟΡΗΜ-

ΒΗΘ) 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 

τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα τύπου led για την αντικατάσταση παλαιών που βρίσκονται στο 

λιμένα Λειψών. O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 308,00€ πλέον Φ.Π.Α., 

όπως αναφέρεται στην από 13-03-2020 Τεχνική Περιγραφή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

18/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΧΞΜΟΡΗΜ-ΒΗΘ). 

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

οικονομική προσφορά, συνταγμένη κατά τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού της 

προμήθειας, στην οποία η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις 

υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση πλην του Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται: 

i) Η μάρκα και το μοντέλο των υπό προμήθεια φωτιστικών σωμάτων (με τα οποία οι 

ενδιαφερόμενοι προτίθενται να προμηθεύσουν το ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.). 

ii) Ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης για αυτά (τουλάχιστον 5 έτη). 

Η οικονομική προσφορά θα είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα. 

 

Επίσης, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού: 

α) Από πιστοποιητικά ENEC και ENEC+ για το προσφερόμενο είδος φωτιστικών σωμάτων. 

β) Ενημερωτικά – τεχνικά φυλλάδια για το προσφερόμενο είδος φωτιστικών σωμάτων, 

προκειμένου να είναι δυνατόν να ελεγχθεί εάν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 
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Τα ανωτέρω δύο στοιχεία που συγκροτούν το τεχνικό σκέλος της προσφοράς μπορούν να είναι 

συνταγμένα είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας με κάθε πρόσφορο 

τρόπο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομικώς) έως και την 

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. 

 
 
 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                                Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                  Εμμανουήλ Γρύλλης 


