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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Αρ. Μελέτης: 39/2022 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.053,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
                          Κ.Α. : 70.6495.0000  Π/Υ 2022 
                          CPV : 63723000-3 Υπηρεσία  
                                     ελλιμενισμού πλοίων» 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Μυτιλήνης με την παρούσα μελέτη προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες ελλιμενισμού του 

ταχύπλοου ναυαγοσωστικού σκάφους «ΗΙΟΝΗ» ιδιοκτησίας του, στα πλαίσια των αναγκών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης. 

Τα στοιχεία του σκάφους του Δήμου Μυτιλήνης που έχει ανάγκη ελλιμενισμού είναι τα ακόλουθα: 

ΟΝΟΜΑ: ΗΙΟΝΗ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 5,98 μέτρα 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 2,62 μέτρα 

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: 0,40 μέτρα 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΜΣ (Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ): Τ.Μ. 658  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 13.12.2021 

ΑΜΥΕΝ: GRC 112404760 

ΜΗΧΑΝΕΣ: Δύο (2) προωστικές μηχανές τύπου εξωλέμβιες βενζινοκίνητες ιπποδύναμης 150 HP η μια και 

βοηθητική 06 ΗΡ αντίστοιχα η δεύτερη. 

Το ανωτέρω σκάφος «ΗΙΟΝΗ» έχει την ανάγκη ελλιμενισμού σε λιμένα στην περιοχή της Μυτιλήνης, 

ώστε να μπορεί να προσδένει με ασφάλεια εντός της θάλασσας και να βρίσκεται σε ετοιμότητα να εξορμεί 

για τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης περιοχών ευθύνης του Δήμου (λουτρικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου). Ο λιμένας θα πρέπει επίσης να διαθέτει και σημείο καθέλκυσης (γλίστρα), ώστε με ευκολία ο Δήμος 

με τρέιλερ να μπορεί να το αποσύρει στο χερσαίο τμήμα του λιμένα, όπου και θα υπάρχει η δυνατότητα να 

φυλάσσετε κατά την περίοδο που δεν υπάρχει ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο χώρος θα πρέπει να 

είναι ελεγχόμενος, να εποπτεύεται και να παρακολουθείται για την ασφάλεια του σκάφους από τυχών 

βανδαλισμούς ή κλοπές. Κατά τη νύχτα ο χώρος θα φωτίζεται για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην υπηρεσία 

συμπεριλαμβάνεται και η χρήση νερού για τις ανάγκες του σκάφους.  

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίες, κατόπιν έρευνας αγοράς, ανέρχεται στο εκτιμώμενο ποσό 

των 900,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 153,00 €, με συνολική δαπάνη 1.053,00 € για ένα έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Για την κάλυψη της δαπάνης, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 

συνολικού ύψους 2.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6495.0000 «Δαπάνες ελλιμενισμού σκαφών του 

Δήμου Μυτιλήνης». 

Το CPV της υπηρεσίας είναι 63723000-3 «Υπηρεσία ελλιμενισμού πλοίων». 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021). 
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Η κατακύρωση θα γίνει σε ενδιαφερόμενο που διαθέτει λειτουργούντα λιμένα στην περιοχή της 

Μυτιλήνης που να διαθέτει χώρο για ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της παρούσης και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  

 

 

 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 

 Η Συντάξασα Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 9736/29.03.2022) 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού 

 

 Γεωργία Μπλέτσα Ζωή Ανατολίτη 

 MSc Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ΜηχανικώνΧωροταξίας  

  & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Αρ. Μελέτης: 39/2022 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.053,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
                          Κ.Α. : 70.6495.0000  Π/Υ 2022 
                          CPV : 63723000-3 Υπηρεσία  
                                     ελλιμενισμού πλοίων» 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Η δαπάνη της υπηρεσίας ελλιμενισμού για το σκάφος «ΗΙΟΝΗ», για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης, έχει προϋπολογισθεί στα 900,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 153,00 €, με συνολική δαπάνη 

1.053,00€. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ο ακόλουθος: 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Αριθμός σκαφών 
Ενδεικτική Τιμή Μονάδας  

/ σκάφος / έτος  
(€) 

1. 
Υπηρεσία ελλιμενισμού σκαφών του 
Δήμου Μυτιλήνης 

1 900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 900,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 153,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.053,00 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάθεση της υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση 

και στη συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθμό 39 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Μυτιλήνης έτους 2022. 

Για την κάλυψη της δαπάνης, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 

συνολικού ύψους 2.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6495.0000 «Δαπάνες ελλιμενισμού σκαφών του 

Δήμου Μυτιλήνης». 

 

 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 

 Η Συντάξασα Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 9736/29.03.2022) 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού 

 

 Γεωργία Μπλέτσα Ζωή Ανατολίτη 

 MSc Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ΜηχανικώνΧωροταξίας  

  & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Αρ. Μελέτης: 39/2022 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.053,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 
                          Κ.Α. : 70.6495.0000  Π/Υ 2022 
                          CPV : 63723000-3 Υπηρεσία  
                                     ελλιμενισμού πλοίων» 

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Ο Δήμος Μυτιλήνης με την παρούσα μελέτη προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες ελλιμενισμού του 

ταχύπλοου ναυαγοσωστικού σκάφους «ΗΙΟΝΗ» ιδιοκτησίας του, στα πλαίσια των αναγκών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης. 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Αριθμός σκαφών 

1. Υπηρεσία ελλιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης 1 

Το CPV της υπηρεσίας είναι 63723000-3 «Υπηρεσία ελλιμενισμού πλοίων». 
Το σκάφος «ΗΙΟΝΗ» έχει την ανάγκη ελλιμενισμού σε λιμένα στην περιοχή της Μυτιλήνης, ώστε να 

μπορεί να προσδένει με ασφάλεια εντός της θάλασσας και να βρίσκεται σε ετοιμότητα να εξορμεί για τις 

ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης περιοχών ευθύνης του Δήμου (λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου). Ο 

λιμένας θα πρέπει επίσης να διαθέτει και γλίστρα, ώστε με ευκολία ο Δήμος με τρέιλερ να μπορεί να το 

αποσύρει στο χερσαίο τμήμα του λιμένα, όπου και θα υπάρχει η δυνατότητα να φυλάσσετε κατά την περίοδο 

που δεν υπάρχει ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης. Ο χώρος θα πρέπει να είναι ελεγχόμενος, να 

εποπτεύεται και να παρακολουθείται για την ασφάλεια του σκάφους από τυχών βανδαλισμούς ή κλοπές. 

Κατά τη νύχτα ο χώρος θα φωτίζεται για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και η 

χρήση νερού για τις ανάγκες του σκάφους. 

Η περίοδος που θα παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Διάκριση χώρου παρεχόμενης υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει ασφαλή φυλασσόμενο λιμένα πλησίον της πόλης της 

Μυτιλήνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Παρεχόμενες Υπηρεσίες Λιμένα 

1. Παραχώρηση κατάλληλης ασφαλούς θέσης ελλιμενισμού για το σκάφος «ΗΙΟΝΗ» ιδιοκτησίας Δήμου 

Μυτιλήνης. Η θέση θα υποδειχθεί από την ανάδοχο εταιρεία. 

2. Ύπαρξη σημείου καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα) απ’ όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει και να 

βγαίνει το σκάφος με το τρέιλερ του Δήμου υπ’ ευθύνη του Δήμου, από το χερσαίο τμήμα του 

λιμένα. 

3. Δυνατότητα χρήσης του χερσαίου τμήματος του λιμένα για την παραμονή του σκάφους την περίοδο 

που δεν υπάρχει ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης ή για τις ανάγκες συντήρησης , επισκευής, κλπ 

του σκάφους. Η θέση θα υποδεικνύεται κάθε φορά από την εταιρεία. Η χρήση του χερσαίου 

τμήματος θα γίνεται κυρίως κατά τη χειμερινή σεζόν αφού η υποχρέωση του δήμου για παροχή 

ναυαγοσωστικής κάλυψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι από την 1η Ιουνίου έως και 

την 30η Σεπτεμβρίου. 
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4. Ο λιμένας θα είναι ελεγχόμενος από τον ανάδοχο και ο χώρος (θαλάσσιος και χερσαίος) θα 

φυλάσσετε και θα παρακολουθείτε. 

5. Θα υπάρχει επαρκείς φωτισμός τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο τμήμα του λιμένα. 

6. Δυνατότητα χρήσης Νερού για τις ανάγκες του σκάφους. 

7. Ο Δήμος με τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας περιβάλλοντος του Δήμου, τον χειριστή και τον 

ναυαγοσώστη του σκάφους, τα ονόματα των οποίων θα δοθούν στην ανάδοχο εταιρεία, θα έχουν το 

δικαίωμα να επισκέπτονται τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο τμήμα του λιμένα είτε για να 

κάνουν χρήση του σκάφους για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, είτε για 

να επιθεωρούν το σκάφος, πάντα κατόπιν συνεννόησης με την ανάδοχο εταιρεία. Θα οριστεί 

αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας από την πλευρά του Δήμου. 

8. Ο Δήμος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κατάπλου, απόπλου, πρόσδεση και ελλιμενισμό του 

σκάφους σε χώρο που θα υποδείξει η ανάδοχος εταιρεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ισχύουσες, διατάξεις 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23‐07‐2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ   112/Α/13‐07‐2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07‐06‐2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 

9. Το Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09‐03‐1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (ΦΕΚ 1323 τ.Β/2003) όπως τροποποιήθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δαπάνη της υπηρεσίας 

Η δαπάνη της υπηρεσίας όπως περιγράφεται παραπάνω για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, 

προϋπολογίζεται κατόπιν έρευνας αγοράς στα 900,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 153,00 €, με συνολική 

δαπάνη 1.053,00 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σύνταξη Προσφορών  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

παρούσας μελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : Επιλογή ανάδοχου 

Ο Δήμος θα αναθέσει, την προαναφερόμενη υπηρεσία σε εταιρεία που διαθέτει νομίμως λειτουργούντα 

λιμένα πλησίον της πόλης της Μυτιλήνης που πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης και με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο.  

β) Η προσφορά του ανάδοχου. 

γ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ) Η υπ’ αριθμ. 39/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Παραλαβή της υπηρεσίας 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 208 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 

Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας στο τέλος της σύμβασης. 

Δίνεται η δυνατότητα στον ανάδοχο εάν αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας να εκδοθεί τιμολόγιο με την 

υπογραφή της σύμβασης, πλην όμως αυτό θα πληρωθεί με τη λήξη της σύμβασης χωρίς να φέρει καμία 

ευθύνη ο Δήμος για αυτό. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα της προπληρωμής εφάπαξ του ποσού , 

μονάχα στην περίπτωση που προσκομιστεί από την ανάδοχο εταιρεία ισόποση εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας της σύμβασης είναι:  

α. Το τιμολόγιο του ανάδοχου, 

β. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (ασφαλιστική, φορολογική 

ενημερότητα κλπ), 

γ Οριστική παραλαβή της υπηρεσίας από το Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Φόροι ‐ τέλη ‐ κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ήμερες 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΦΠΑ της υπηρεσίας επιβαρύνει τον Δήμο. 

 

 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 Μυτιλήνη 29 / 03 / 2022 

 Η Συντάξασα Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 9736/29.03.2022) 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

  Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού 

 

 Γεωργία Μπλέτσα Ζωή Ανατολίτη 

 MSc Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ΜηχανικώνΧωροταξίας  

  & Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 
 

                                                                                                                       ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμος εκπρόσωπος της 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με έδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τηλέφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΦΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΥ ………………………………………………….., 

υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά : 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Αριθμός 
σκαφών 

Τιμή Μονάδας  
/ σκάφος / έτος  

(€) 

1. Υπηρεσία ελλιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης 1 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Ημ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 (Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 


