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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Λευκάδα, 16/11/2018
Αριθµ. Πρωτ.: 1416

Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60508
Fax

: 26453 60540

e-mail

: dltl@lefkada.gov.gr

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της µελέτης
«Τοπογραφική µελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης
λιµένων Καλάµου, Επισκοπής και Καστού ∆ήµου Λευκάδας»
προϋπολογισµού € 8.000,00 συµπ/νου Φ.Π.Α.

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση
της µελέτης «Τοπογραφική µελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιµένων
Καλάµου, Επισκοπής και Καστού ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού € 8.000,00 συµπ.
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την από 22/10/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας που επισυνάπτεται.
Η ανάθεση της µελέτης θα διενεργηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των αρ. 232 και 328 του
Βιβλίου ΙΙ.
Μαζί µε την οικονοµική προσφορά, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν επί
ποινή αποκλεισµού και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Μελετητικό πτυχίο σε ισχύ, στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογραφίας (16)»,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προσκόµισης των εξής δικαιολογητικών, σε
περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση: α) απόσπασµα ποινικού µητρώου, β)
φορολογική ενηµερότητα, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνεται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 22/10/2018
µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆.Λ.Τ.Λ. είτε ιδιοχείρως είτε
ταχυδροµικώς έως την 23/11/2018 και ώρα 14:00. Αρµόδιοι υπάλληλοι: Γ. ∆ιαµάντη
(26453 60508) και Γ. Σκλαβενίτης (26453 60537).

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Συνηµµένα:
1. Μελέτη
2. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ µε Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Κ.Α. 10-7413.021
ΧΡΗΣΗ: 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
IΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείµενο της υπόψη µελέτης είναι η σύνταξη των αναγκαίων βυθοµετρικών
διαγραµµάτων των λιµένων των νήσων Καλάµου και Καστού του ∆ήµου
Λευκάδας, ώστε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος να προβεί σε εξοµοίωση
µε ζώνη λιµένα στις προαναφερθείσες λιµενικές εγκαταστάσεις. Στον Κάλαµο
περιλαµβάνονται δύο λιµάνια, του Καλάµου και της Επισκοπής, ενώ στον Καστό
το οµώνυµο λιµάνι.
Η µελέτη θα εκπονηθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις:
Φάση 1η - Βυθοµετρική αποτύπωση των προαναφερθεισών λιµένων
Φάση 2 η -∆ηµιουργία Τοπογραφικού Υποβάθρου σε κλ. 1:500
2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός της µελέτης είναι:
Οι
βυθοµετρικές αποτυπώσεις
θα συµπεριληφθούν
στα
τοπογραφικά
διαγράµµατα που θα συνοδεύουν τις αποφάσεις για την εξοµοίωση των
προαναφερθεισών λιµενικών εγκαταστάσεων µε ζώνη λιµένα.
3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης διαγραµµάτων και πινάκων που απαιτούνται για την
σύνταξη της µελέτης θα είναι οι παρακάτω:
Οι Βυθοµετρικές Αποτυπώσεις θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το ΦΕΚ
547Β/22-4-2005 σε συσχετισµό µε τα υφιστάµενα τοπογραφικά διαγράµµατα που
διαθέτει η υπηρεσία.
Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θα υποβάλλονται σε αναλογικά και ψηφιακά
αντίτυπα. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των παραδοτέων στοιχείων
υποβάλλεται
τόσο
σε
µορφή
ηλεκτρονική
µορφή
(ψηφιακά
αρχεία
σχεδίων−διανυσµατικά, εικόνας και κειµένου), όσο και σε έντυπη.
Τα διαγράµµατα θα παραδίδονται σε αρχεία τύπου DXF, και η πληροφορία θα
καταχωρείται σε διακριτά layers, θα καταγράφεται η ονοµατολογία των layers και
το είδος της πληροφορίας που καταχωρείται εκεί.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα κατατίθεται σε (2) αντίγραφα ψηφιακού δίσκου (CD ή
DVD) στην αρµόδια εγκρίνουσα υπηρεσία, η οποία θα τηρεί και το σχετικό αρχείο
των µελετών και ρυθµίσεων.
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Η προθεσµία παράδοσης της µελέτης, µε όλα τα σχετικά σχέδια, τεύχη, έγγραφα
κ.λ.π. που θα τη συνοδεύουν, είναι δύο (2) µήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται σε 8.000,00€ µε Φ.Π.Α., για την οποία
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των αρ. 232 και
328 του Βιβλίου ΙΙ.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό».
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Για τον υπολογισµό της αµοιβής της µελέτης λαµβάνονται υπόψη:
1. Το Π.∆. 696/74 (Προδιαγραφές)
2. Το Π.∆. 515/89
3. Η Υπ. Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/2005 (Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4
του Ν. 3316/2005)
4. Η Υπ. Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/2005 (Έγκριση της Α' Βελτίωσης
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005)
5. Η Υπ. Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/2006 (Έγκριση της Β' Βελτίωσης
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005)
6. Ο Νόµος 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις).
Η συνολική αµοιβή της µελέτης συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Συγκεντρωτικός πίνακας προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών
Είδος Μελέτης
1. Μελέτη Τοπογραφίας (16)
Σύνολο Προεκτιµώµενων Αµοιβών:
ΦΠΑ 24%:
Σύνολο ∆απάνης (µε Φ.Π.Α.):

Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης
6.451,61 €
6.451,61 €
1.548,39 €
8.000,00 €

Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του Μελετητή για την εν
λόγω Μελέτη, οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της και για
γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν και κάθε νόµιµη εισφορά που αναλογεί και ισχύει
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την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. Το σύνολο της αµοιβής θα καταβληθεί µετά την
έγκριση και οριστική παραλαβή της Μελέτης.
Η µελέτη θα ανατεθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το
αρ. 328 του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016, καθώς ο προϋπολογισµός δεν
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2018 του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος (Κ.Α. 10-7413.021).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης
Αντικείµενο της παρούσης είναι η βυθοµετρική αποτύπωση της θαλάσσιας ζώνης
λιµένων Καλάµου (Κάλαµος και Επισκοπή) και Καστού ∆ήµου Λευκάδας.
Η προθεσµία εκπόνησης της µελέτης ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Ο
συνολικός
προϋπολογισµός
ανέρχεται
στο
ποσό
των
8.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λευκάδος και Ανάδοχος θα ονοµάζεται ο Μελετητής που θα εκπονήσει τη µελέτη.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διέπεται από τις
διατάξεις:
 Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ
147/Α/8.8.2016
 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
 Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» - ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006.
 Ν.
4270/2014
«Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης
και
Εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό» - ΦΕΚ
143Α/28.6.2014.
Άρθρο 3ο – Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι :
1. Τεχνική έκθεση
2. Προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης
Η εκπόνηση της µελέτης θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση.
Άρθρο 5ο - Σύµβαση
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Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα
τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία περί ανάθεσης
υπηρεσιών.
Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των παραδοτέων και
ποιότητα των εργασιών, τόσο κατά το χρόνο που αυτές εκτελούνται, όσο και
µέχρι την τελική έγκριση. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για
τροποποιήσεις που θα γίνουν χωρίς τη δική του σύµφωνη γνώµη.
Άρθρο 7ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν.
Άρθρο 8ο - Παραλαβή Υπηρεσιών-Πληρωµή
Η παραλαβή της µελέτης πραγµατοποιείται από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές υποχρεώσεις,
η ∆ΤΥ µπορεί να προτείνει µερική ή ολική απόρριψη και να ζητήσει υλοποίηση
των απαιτούµενων τροποποιήσεων ώστε η παρεχόµενη υπηρεσία να ταυτιστεί µε
τις προδιαγραφές. Αν αυτό δε συµβεί, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, κατά τον
προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Άρθρο 9ο - Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης
επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 22 / 10 /2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.∆.Λ.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18PROC004017864 2018-11-16

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Τοπογραφική
µελέτη
βυθοµετρικής
αποτύπωσης
θαλάσσιας
ζώνης
λιµένων
Καλάµου, Επισκοπής και Καστού
∆ήµου Λευκάδας
Προϋπολογισµού 8.000,00 € (µε
Φ.Π.Α. 24%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/Της εταιρείας ……………………..……………………………………………….……
µε έδρα τ…... ……………………………………………, οδός ……………………..…,
αριθµ. …….., Τ.Κ. ………….., τηλέφωνο επικοινωνίας ………………………………,
fax ……………………………………, e-mail …………………………………………….
Αφού έλαβα γνώση της αριθµ. 1416/16-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος για τη µελέτη που
αναγράφεται στην επικεφαλίδα, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

Τοπογραφική µελέτη βυθοµετρικής
αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιµένων
Καλάµου, Επισκοπής και Καστού ∆ήµου
Λευκάδας

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

……………………………………………………………………………………………
………….., …… – 11 – 2018
Ο Προσφέρων

