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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σνπ/ηεο………………………………………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα η …….…………………………..    νδφο ……………………..………....    αξηζ. .……    Σ.Κ. ….……… 

Σειέθσλν ……………....……………………….. Σειενκνηφηππν ……..…………………………………………  

Ηιεθηξ. ηαρ. ………………………………………………………………… 

 

Η Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ………………… ...... πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ/ηελ 

...................................θαηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, απνδερφκελε πιήξσο ηνπο φξνπο 

ηεο αξηζ:  …………………………………..Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ 

ραξηψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο 

(CPV: 38221000-0))». 

 

Πξνο: 

Σε Γηεχζπλζε Γαζψλ Καβάιαο  

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια 

απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ην αθφινπζν πνζνζηφ έθπησζεο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΧΗ 

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο 

ΠΔ Καβάιαο (CPV: 38221000-0))»  

 

    
  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΓΑΧΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΧΝ 
ΚΑΒΑΛΑ 

 
ΤΠΗΡΔΙΑ: 

 

 
 

 
 

                

 
                       CPV: 

  
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
 Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη 

δηφξζσζεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, θαζψο θαη 
ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ Καβάιαο (CPV: 

38221000-0))» 

 
38221000-0 

 
Δηδηθφο Φνξέαο Γαζψλ Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 

2021 Κ.Α.Δ. 02.001.2499 
  

24.800,00 επξψ (κε Φ.Π.Α.) 
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YΠΗΡΔΙΑ 
«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, 

ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο ησλ 

δαζηθψλ ραξηψλ θαη ινηπψλ 
εξγαζηψλ έσο θαη ηελ θχξσζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο ηήξεζή ηνπο ζηελ 
πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ/λζεο 

Γαζψλ Ν. Καβάιαο (ζηειέρσζεο-

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΑΓΥ ηεο ΠΔ 
Καβάιαο (CPV: 38221000-0))» 

Πξνεθηηκψκελε 
ακνηβή ζε € 

 

 
 

 
 

20.000,00€ 

Πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο 

(%) κε δχν 

δεθαδηθά ςεθία 
(Αξηζκεηηθψο) 

Πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο (%) 

κε δχν δεθαδηθά ςεθία 

(Οινγξάθσο) 

Πνζφ ΦΠΑ (24%) Δ ΔΤΡΧ 4.800,00€   

χλνιν δαπάλεο ζε επξψ 24.800,00€ 

 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 
 

Η πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα ………………….. κήλεο. 
 

 

Καβάια, (Ηκ/λία) 
 

.........../.........../2021 
 

 
 

(Ο Πξνζθέξσλ) 

 
 

 
 

 

 
(θξαγίδα-Τπνγξαθή) 
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