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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 28 Μαΐου 2020 

Αριθμ. πρωτ.: 882  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 ανταλ-

λακτικού για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας 
Πάτμου  

 
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω1Ρ0ΟΡΗΜ-ΧΡΩ) 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί 

ανταλλακτικό για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που βρίσκονται στο λιμένα Σκάλας 

Πάτμου (μοντέλο «Aquarius» της εταιρείας «GIGIEFFE»). O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας 

ανέρχεται σε 340,00€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην από 28-05-2020 Τεχνική Περιγραφή, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω1Ρ0ΟΡΗΜ-ΧΡΩ). 

Οι ενδιαφερόμενοι – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή 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. Σημειώνεται ότι το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια 

είδους επιβαρύνει την Υπηρεσία μας. 

Η προσφορά θα υπογράφεται ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα: 

- 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 Ι.Κ.Ε. από τον εξουσιοδοτημένο επί τούτω διαχειριστή της,   

- σε περίπτωση Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων προσφερόντων οικονομικών φορέων από το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως και την Δευτέρα 1 

Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00. 

 
 
 
Ε.Δ: Χρονολογικό Αρχείο                                               Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                  Ελευθέριος Πέντες 
                                                                                   Δήμαρχος Πάτμου 


