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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΜΕΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗ 

ΧΕΡΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε., ζχοντασ υπόψθ: 

 Σο Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σο με αρ. 19REQ005656560 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Σθν με αρ. πρωτ. 6039/04.10.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ 6Ω0Ψ469ΘΞ-

ΘΤΛ). 

ςασ προςκαλεί να κατακζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τισ «ΑΜΕΕ ΕΡΓΑΙΕ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΘ ΧΕΡΑΙΑ ΗΩΝΘ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» αρχικοφ προχπολογιςμοφ 

4.900,00€ πλζον Φ.Π.Α., ιτοι κατά τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα 

λθφκοφν και οι προςφορζσ. 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν – εργαςιϊν αποκατάςταςθσ 

πραςίνου ςτθ χερςαία ηϊνθ λιμζνοσ Θρακλείου. 

 

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι οι εξισ: 

 

1. Επιβατικόσ ςτακμόσ  

Θα γίνει αποκατάςταςθ του κατεςτραμμζνου καλωδίου του αυτοματιςμοφ άρδευςθσ. Θα 

τοποκετθκεί νζο καλϊδιο μζςα ςε ςωλινα προςταςίασ. Θα γίνει αςφαλτοτομι και 

αποκατάςταςθ. Δφο πλαςτικά μεγάλα ςτρογγυλά φρεάτια και δφο κουτιά διακλάδωςθσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε οι ςυνδζςεισ του νζου καλωδίου να είναι προςβάςιμεσ. Θα γίνει επίςθσ 

κλάδεμα – αφαίρεςθ ξερϊν φυτϊν κακϊσ και αντικατάςταςθ ςταλλακτθφόρου ςωλινα. 

2. Αντλιοςτάςιο  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Λιμάνι Θρακλείου - Σ.Θ. 1068, 711 10, Θράκλειο Κριτθσ 

Θράκλειο, 07.10.2019 

Αρ. Πρωτ.: 6063 

Σθλ/Fax: 2810338116 / 2810226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr 

website: www.portheraklion.gr 
 

mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/
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Μπροςτά από το αντλιοςτάςιο ςτα όρια τθσ κεντρικισ λεωφόρου κα γίνει αντικατάςταςθ των 2 

φκαρμζνων κεντρικϊν βανϊν και τοποκζτθςθ τουσ υπόγεια μζςα ςε μεγάλο ορκογϊνιο πλαςτικό 

φρεάτιο. Επίςθσ ςε μεγάλο κυκλικό φρεάτιο κα τοποκετθκοφν οι ςυνδζςεισ του καλωδίου 

αυτοματιςμοφ. 

3. Χλοοτάπθτεσ 

Θα γίνει κοφρεμα ςε όλθ τθν ζκταςθ. Θα γίνει κακαριςμόσ όλων των μπζκ και αντικατάςταςθ των 

φκαρμζνων. 

4. Γραφεία ΟΛΘ 

Απαιτείται θ αντικατάςταςθ ενόσ μικροφ φρεατίου με ζνα μεγαλφτερο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 

ζλεγχοσ του καλωδίου και των ςυνδζςεων του αυτοματιςμοφ άρδευςθσ. Θα δοκεί επίςθσ μια νζα 

ςτάςθ άρδευςθσ για το παρτζρι πραςίνου που βρίςκεται ανατολικά των γραφείων. το ςθμείο 

αυτό κα φτιαχτεί και αρδευτικό δίκτυο για τα υπάρχοντα φυτά. 

5. Εςτιατόριο αυλι  

Θα γίνει αντικατάςταςθ του φκαρμζνου καλωδίου που από τθν νθςίδα περνάει ςτθν βόρεια 

πλευρά τθσ παραλιακισ λεωφόρου. Επίςθσ κα γίνει ςφνδεςθ  (ςε νζα ςτάςθ) του αρδευτικοφ 

δικτφου που ποτίηει τα φυτά τθσ περιοχισ με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ.  

6. φςτθμα αυτοματιςμοφ 

Θα γίνει επαναφορά των ρυκμίςεων του προγραμματιςτι και νζα διαδικτυακι ςφνδεςθ για ζνα 

ζτοσ. Θα γίνει κακαριςμόσ όλων των θλεκτροβανϊν και ζλεγχοσ – διόρκωςθ όλων των 

ςυνδζςεων καλωδίων και αποκωδικοποιθτϊν. Επίςθσ κα γίνει προμικεια 5 αποκωδικοποιθτϊν. 

 

Παρακάτω παρατίκεται ο πίνακασ των εργαςιϊν όπου αναγράφονται οι ποςότθτεσ με τισ 

προχπολογιηόμενεσ δαπάνεσ. 

1.ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

ΣΑΛΛΑΚΣΘΦΟΡΩΝ ΩΛΘΝΩΝ 
ΜΕΣΡΑ 0,43 300 129 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΛΩΔΙΟΤ-

ΩΛΘΝΑ ΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΦΑΛΣΟΣΟΜΘ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ 

ΜΕΣΡΑ 11,98 40 479,2 
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ΦΡΕΑΣΙΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΕΓΑΛΟ-

ΤΝΔΕΕΙ 
ΣΕΜ 2 13,5 27 

ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΘ -

ΤΝΔΕΕΙ 
ΣΕΜ 2 5 10 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ 

ΦΤΣΩΝ-ΑΦΑΙΡΕΘ ΞΕΡΩΝ 

ΦΤΣΩΝ 

ΕΡΓΑΣΟΩΡΕ 4 15 60 

     
 

2.ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΒΑΝΩΝ 2`` ΣΕΜ 53 2 106 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΦΡΕΑΣΙΟ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΕΜ 13,5 1 13,5 

 

ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΦΡΕΑΣΙΟ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΕΜ 46,1 1 46,1 

 

3.ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΕ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

ΚΟΤΡΕΜΑ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΩΝ ΣΡ 50 8 400 

ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΜΠΕΚ ΣΕΜ 4 50 200 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΜΠΕΚ 

ΓΡΑΝΑΗΩΣΑ 
ΣΕΜ 14 5 70 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΜΠΕΚ SPRAY TEM 4 20 80 

 

4.ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΗ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

 

ΦΡΕΑΣΙΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜ 13,5 2 27 

ΑΔΑ: ΩΠΠΒ469ΗΞΣ-Υ9Π





Πρόςκλθςθ κατάκεςθσ προςφοράσ για τισ ΑΜΕΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΘ ΧΕΡΑΙΑ ΗΩΝΘ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ. 

Σελ.4 / 8 

 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΣΘ 1 ΣΑΘ ΣΕΜ 250 1 250 

 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΩΛΘΝΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΜΕΣΡΑ 2,48 30 74,4 

 

ΩΛΘΝΕ ΑΡΔΕΤΘ-ΤΝΔΕΣΙΚΑ-

ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΕΣΡΑ 0,62 250 155 

 

ΘΛΕΚΣΡΟΒΑΝΑ 1`` ΣΕΜ 1 30 30 

 

5.ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ ΑΤΛΗ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

 

ΣΙΜΕΝΣΟΣΟΜΘ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ 
ΜΕΣΡΑ 9,5 8 76 

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΛΩΔΙΟΤ ΚΑΙ 

ΩΛΘΝΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΜΕΣΡΑ 2,48 60 148,8 

 

ΦΡΕΑΣΙΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΜ 13,5 1 13,5 

 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΣΘ 1 ΣΑΘ ΣΕΜ 250 1 250 

 

ΘΛΕΚΣΡΟΒΑΝΑ 1`` ΣΕΜ 1 30 30 

 

6.ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

 

ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΘ ΤΝΔΕΘ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΘ ΚΑΙ 

ΤΝΔΡΟΜΘ ΓΙΑ ΖΝΑ ΕΣΟ 

ΣΕΜ 340 1 340 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΣΕΜ 200 1 200 

 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΣΘ 1 ΣΑΘ ΣΕΜ 250 5 1250 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΘΛΕΚΣΡΟΒΑΝΩΝ ΣΕΜ 6 40 240 

 

ΕΛΕΓΧΟ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘ 

ΤΝΔΕΕΩΝ 
ΣΕΜ 200 1 194,5 

ΤΝΟΛΟ 

 

4900,0€ 
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Οι ποςότητεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ςε καμία περίπτωςη δεν θα υπερβοφν τισ 

προςμετροφμενεσ ςτην παροφςα ποςότητεσ. 

 

2. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν παροχι των ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των 4.900,00€ πλζον τθσ 

αναλογίασ Φ.Π.Α. 

 

3. Δικαίωμα υμμετοχήσ 

Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να είναι φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ και που αςχολοφνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο (Πτυχιοφχοι Γεωπόνοι 

ι Δαςολόγοι ι Δαςοπόνοι ι Σεχνολόγοι Γεωπόνοι). 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείσ που βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. 

 

4. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ:  

1. υμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται όπου κα αναγράφεται 

ςτο ςυνολικό ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των εργαςιϊν που αναγράφονται ςτο Άρκρο 1 τθσ 

παροφςασ. 

2. Ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του 

άρκρου 79 του Ν.4412/2016, όπου κα δθλϊνεται ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να 

αποκλειςκοφν. 

3. Αντίγραφο Πτυχίου Γεωπόνου ι Δαςολόγου ι Δαςοπόνου ι Σεχνολόγου Γεωπόνου. 

4. Ιςχφον Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι νεότερο. 

5. Βεβαίωςθ από τον ΟΛΘ ΑΕ ότι δεν ζχει οφειλι ςτον ΟΛΘ ΑΕ για οποιονδιποτε λόγο. 

6. Βεβαίωςθ από τον ΟΛΘ ΑΕ ότι ζχει παράςχει επιτυχϊσ υπθρεςίεσ ςε αυτόν, ςτθν περίπτωςθ που 

ζχει υπογραφεί κατά το παρελκόν ςφμβαςθ ζργου ι υπθρεςίασ. 

 

5. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ το αργότερο 

μζχρι τθν Πζμπτη 10.09.2019 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου, ςτο 

Λιμάνι Θρακλείου (γραφείο Πρωτοκόλλου). 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν επίςθσ να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ αποςτζλλοντάσ τθν 

ταχυδρομικά με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν. 

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το 

περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν και δεν υποχρεοφται να παραλάβει οποιουςδιποτε 

φακζλουσ ζγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδιποτε Σαχυδρομικό κατάςτθμα ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

6. Ιςχφσ των προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 30 μζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

 

7. Άνοιγμα Προςφορών 

Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτη 10.09.2019 και ϊρα 11:15 π.μ.. ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρευρίςκονται οι υποψιφιοι οικονομικοί 

φορείσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. 

 

8. Κριτήριο κατακφρωςησ  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι το ςυνολικό ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των εργαςιϊν που αναγράφονται ςτο 

Άρκρο 1 τθσ παροφςασ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει 

εγγράφωσ από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Για τθν ανάκεςθ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτον οποίο κατοχυρϊκθκαν οι υπθρεςίεσ, προςκομίηει τα 

απαιτοφμενα από τον Ν.4412/2016 δικαιολογθτικά, ιτοι:  

 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ  

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ  

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  

 

9. Χρονική διάρκεια παροχήσ υπηρεςιών 

Θ χρονικι διάρκεια των εργαςιϊν ορίηεται ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

10. Σρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν και μετά από ςχετικι 

πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Για τθν πλθρωμι του αντικειμζνου, κα πραγματοποιθκεί επιμζτρθςθ. 

τοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι θ παραπάνω πιςτοποίθςθ και βεβαίωςθ. 
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Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει τα εκ του νόμου απαιτοφμενα ςτον 

Ο.Λ.Θ: 

1. Σιμολόγιο,  

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ,  

3. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Σο τιμολόγιο εξοφλείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι του. Για το απαιτοφμενο χρονικό 

διάςτθμα από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ του αναδόχου, μζχρι τθν καταβολι ςε αυτόν, του 

ποςοφ του λογαριαςμοφ από το ταμείο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ 

για τθ δικαιολογθμζνθ αυτι κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του. 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ: 

-0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου). 

 

11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ υπόψθ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. Περιπτϊςεισ 

που δε ρυκμίηονται από τουσ παραπάνω αναγραφόμενουσ όρουσ, κα διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν.  

Ο ΟΛΘ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ματαιϊςει τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και 

να τροποποιιςει το χρονοδιάγραμμα τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ  οποτεδιποτε, ι να επαναλάβει 

αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

12. Διευκρινήςεισ 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., υπ’ όψιν κου 

Παξιμαδάκθ Εμμανουιλ, Σθλ.: 2810338149, Fax.: 2810226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ  

  

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΑΜΕΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΗ ΧΕΡΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τισ εκατό (ολογράφωσ): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Αρικμθτικϊσ: 

…………………………….. 

 

τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Προςφζρων 
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