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ΤΟ Δημοτικü Λιμενικü Ταμεßο ΣκιÜθου καλεß üλουò üσουò ενδιαφÝροιιται να καταθÝσουν προσÞορÜ γτα τηγ
παροχÞ υπηρεσßαò με τßτλο: «ΣυιπÞρηση- ΕπισκευÞ και ΤοποθÝτηση Πλωτþν Εξεδρþν òπον ΛιμÝνα ΣκιÜθου.»

ΠαραΚαλοýμε, αÞοý λÜβετε υπüψη την υπ' αρτΘ.8/2021 ΑπüÞαση του Διοικητικοý Συμβουλßου του Δημοτικοý
ΛΙμενικοý Ταμεßου ΣκιÜθου(ΑΔΑ: 68ΡΔΟΞΔ6-96Η), περß αποδοχÞò δωρεÜò των εταιρειþγ πλοιοκτηοß«ò «ο."
διαχεßρισηò επαγγελματικþν τουριστικþν σκαφþν για την κÜλυψη του κüστουò συντÞρησηò, επισκευÞò και
τΟποθÝτησηò των πλωτþν εξεδρþν στον λιμÝνα ΣκιÜθου, την υπ' αριθμ. πρωτ, : 196Ι01-04-2021 σýμβαση
δωρεÜò (Üρθρ. 55 ν,4557/2018), την υπ'αριθ, πρωτ.: 4284/º9-ο4-2021 τεχνικÞ περιγραÞÞ, γα καταθÝσετε τηγ
πρüταση σαò Ýωò τLò22|04Ι2021 στιò 10.30 με Ýναν εκ των ακüλουθων τρüπων;

α)Με αßΤηση σΓο πρωτüκο}ý,ο του Δημοτικοý Λιμενικοý Ταμεßου ΣκιÜθου στη διεýθυγση καποδιστρßου 2,
ΣκιÜθοò, Τ.Κ, 37002, τηλ.: 24270237Ο2, Ο φÜκελοò θα αναγρÜÞειτα εξÞò:

ΠρΟò: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, (επωνυμßα, οδüò, αριθμüò, τ.κ,, πüλη, τηλÝÞωγο και e_mαßι
υΠΟψÞφιΟυ αναδüχου) για την υπηρεσßα : «ΣυντÞρηση- ΕπισχευÞ και ΤοποθÝτηση πλωτþν Εξεδρþν (πον
ΛιμÝνα ΣκιÜθου.»ι

β) Με ηλεκτρονικÞ αποστολÞ στην'διεýθυνση d.l.t.skiathos@hotmail,gr σε αρχεßο pdf και θÝμα «ΣυντÞρηση-
ΕπισκευÞ και ΤοποθÝτηση Πλωτþν Εξεδρþν òπον ΛιμÝνα ΣκιÜθου.lι

ΚÜθε προσφορÜ που κατατßθεται πρÝπει να ισχýει για χρονικü διÜσεημα τουλÜχιστον τεσσÜρων (4) μηγþγ απü
την ωò Üνω τελευταßα ημερομηνßα κατÜθεσηò των προσÞορþν.

Η αΠΟσφρÜγιση των προσφορþν θα γßνει στην Ýδρα του Δημοτικοý Λιμενικοý ταμεßου ΣκιÜθου, φιξ
22|ο4Ι2ο2Ι ημÝρα ΠÝμπτη και þρα 11.00
ΤΟ ΔημΟΤΙΚü Λιμενικü Ταμεßο ΣκιÜθου διατηρεß την πλÞρη και αποκλειστικÞ ευχÝρεια να ακυρþσει, αγαστεßλει,
ΤρΟΠΟΠΟιÞσει Þ μεταθÝσει χρονικÜ την παροýσα διαδικασßα χωρßò προηγοýμενη ενημÝρωση, καθþò και γα
δΙαΚüψει διαπραγματεýσειò Þ συνομý,ßεò σε οποιοδÞποτε χρονικü σημεßο, χωρLò καμßα ευθýνη Ýγαγτι τωγ
συμμετεχüνòων Þ/και τρßτων προσþπων,
ΤÝλΟò, ενημερþνουμε üτιτον ανÜδοχο βαρýνουν οι κρατÞσειò υπÝρ τρßτων και οι εισφορÝò που ισχýουγ κατÜ το
ΧρüνΟ υΠΟβολÞò τηò προσφορÜò, ανÜλογα με το αιιτικεßμενο τηò σýμβασηò καιτην πηγÞ χρηματοδüτησηò,
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ξ"r'

ΓΕΩΡΓιοΣ


