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Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων Αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2020-2021-
2022» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00€

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων
……………………………………………………………………

…………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………

με έδρα τ.…………………………….……. οδός ………….………………………… αριθμός ……….

ταχυδρομικός κώδικας: ………………..

τηλέφωνο: ……………………………….

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης καθώς επίσης των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλ-
λω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και ανα-
λαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Με-
λέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα εργασιών αυτών.

 Θεσσαλονίκη,

 
(τόπος και ημερομηνία)
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 

   
(ηλεκτρονική 
υπογραφή  )  

Σελίδα 1



α/α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ολογράφως αριθμητικά

1

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκα-
φής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμ-
μοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποια-
δήποτε απόσταση

m3
21.600,00

 

2

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμ-
μάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμ-
ματα με τη φόρτωση των προϊόντων 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

m3 45.000,00    

3

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή  ρε-
μάτων από φερτά υλικά ή απορρίμμα-
τα δια χειρών και την μεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση

m3 15.000,00   

4
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρε-
μάτων από αυτοφυή βλάστηση

στρ. 1.700,00   

5
Κοπή ή και εκρίζωση δένδρων ύψους 
μέχρι 4 m.

τεμ. 870,00

6
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 8m

τεμ. 700,00   

7
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 8-12m

τεμ. 600,00   

8

Προμήθεια συρματοπλέγματος και 
συρμάτων συρματοκιβωτίων - Συρμα-
τόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβω-
τίων με απλό γαλβάνισμα

kg 2.000,00   

9 Κατασκευή φατνών m2 500,00   
10 Πλήρωση φατνών m3 200,00   

11
Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρ-
ματοκυλίνδρων εντός ύδατος

m3 100,00   

12
Χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) grader) 
για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

h 100,00   

13
Χρήση προωθητή (grader) bulldozer) για αντι-
μετώπιση έκτακτων αναγκών

h 100,00   

14
Χρήση φορτωτή (grader) loader) για αντιμε-
τώπιση έκτακτων αναγκών

h 100,00   

15
Χρήση εκσκαφέα για αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών

h 100,00   

Σελίδα 2



α/α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ολογράφως αριθμητικά

16
Χρήση εκσκαφέα-φορτωτή ελαφρού 
τύπου (grader) JCB) για αντιμετώπιση έκτα) για αντιμετώπιση έκτα-
κτων αναγκών

h 100,00   

17
Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου με ανα-
τροπή για αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών

h 100,00   

18
Χρήση αυτοκινούμενου αποφρακτικού
μηχανήματος (grader) καθαρισμού φρεατίων 
και οχετών)

h 70,00   

19
Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών 
αποχέτευσης

m 200,00   

20
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοει-
δών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών 
από φερτά υλικά και προσχώσεις 

m3 2.000,00   

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυ-
ροδέματος 

- -   

21
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατη-
γορίας C20/25

m3 40,00   

22
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατη-
γορίας C25/30

m3 40,00   

23
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατη-
γορίας C30/37

m3 40,00   

24
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών m2 200,00   

25
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων 
επιφανειών

m2 100,00   

26
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

kg 2.000,00   

Προμήθεια και προσθήκη πρόσμι-
κτων και πρόσθετων στο σκυρόδε-
μα

- -   

27
Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέμα-
τος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 kg 30,00   

28
Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού 
προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

kg 30.00   

29
Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγε-
τού (grader) αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

kg 30,00   

30
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
(grader) πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότη-
τας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

kg 31.68,00   

Σελίδα 3



α/α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ολογράφως αριθμητικά

31
Απόθεση  υλικών  σε  μονάδα
ανακύκλωσης - Απόβλητα εκσκαφών

tn 30.000,00   

32
Απόθεση  υλικών  σε  μονάδα
ανακύκλωσης - Απόβλητα καθαίρεσης

tn 40.000,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
  

Ο Συντάξας Η Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος
Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.

Ο Αν. Προϊσταμένος της 

Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ.

Κουτσός Δημήτριος Διαμαντή Ελένη Αγγελίδης Δημήτριος

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α΄β Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α΄β Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

Σελίδα 4



Σελίδα 5


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


		2020-08-04T13:48:29+0300




