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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αρ.24/2022 
 

ΘΕΜΑ : Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών 

(01/01/2023 έως 31/12/2023), για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λάρισας (Δομή 

Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού  προϋπολογισμού 5.500,00  € με Φ.Π.Α. 24%.» 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 264/21ης/29-06-2022 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την Παροχή υπηρεσιών 

εκκένωσης στεγανών και βόθρων, στο Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

- Την αριθ. πρωτ. Λ 566/30-06-2022 έγκριση πολυετούς υποχρέωσης ποσού 5.500,00 ευρώ (ΚΑΕ 

0844) για το έτος 2023. 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑ:Ε688ΟΞΝ2-66Ο & ΑΔΑΜ:22REQ010942405) 

και εγκεκριμένο με (ΑΔΑ:Ψ0ΤΞΟΞΝ2-ΩΜΡ & ΑΔΑΜ:22REQ010942492). 
 

Σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή 

υπηρεσιών εκκένωσης στεγανών και βόθρων, περίπου 950m3, με την πραγματοποίηση 55 δρομολογίων 

για το έτος 2023 στο Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού  

προϋπολογισμού 5.500,00  € με Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος ΑμεΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Μεγάλο 

Κεφαλόβρυσο)  από  27/09/2022  μέχρι 03/10/2022    και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν την 

04/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο. 
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Καρδίτσα  26/09/2022 

 

 

 

 Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ.2815  

    

Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 

42100,Καρδίτσα 
  

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

 

Τμήμα: Προμηθειών  

Πληροφορίες: Ζιώγας Σ-Κούρος Γ.    

Τηλέφωνο: 24413-50312-2431350916  

FAX: 24410-25489  

E-mail : kkpthessalyziogas@gmail.com  

Website: www.kkpthessaly.gr/  

http://www.kkpthessaly.gr/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

 

Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί ή εταιρείες που:  

α) δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά βυτιοφόρα οχήματα για άδειασμα καθαρισμού- βόθρων, 

φρεατίων και  αγωγών χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 15m3. Τα 55 δρομολόγια θα 

πραγματοποιηθούν στο έτος 2023.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΣΤΕΓΑΝΩΝ &  

ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΗ 

ΔΟΜΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 55 80,65€ 19,36€ 100,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55 Χ 100,00 = 5.500,00 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Οι προσφορές θα αφορούν την υπηρεσία  εκκένωσης βόθρων-στεγανών από το  Παράρτημα ΑμεΑ 

Λάρισας (Δομή Αμπελώνα) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας  μαζί με την μεταφορά-απόθεση  ή ότι άλλο 

απαιτείται.   

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης,  εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Επίσης να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις σχετικά 

με την ασφάλεια και την υγεία  των εργαζομένων και να μεριμνά για την  πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου και   εργατικών ατυχημάτων των υπαλλήλων και τυχόν παρευρισκόμενων. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, 

εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής 

νομοθεσίας και την αστική και ποινική ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου 

του. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και 

αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική 

και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος 

υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι 

τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη 

ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την  ανωτέρω υπηρεσία και για 

οποιοδήποτε ατύχημα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εις ολόκληρο τον ανάδοχο.  

3. Σε περίπτωση που  προκληθούν  φθορές, βλάβη ή ζημιά  στα δομικά στοιχεία των υφιστάμενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων, στον ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό της Αναθέτουσας Αρχής, ή σε 

οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου του Αναδόχου, των 

εργασιών του ή σε χρήση ελαττωματικού εξοπλισμού και υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική 
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του δαπάνη, να αποκαταστήσει ή να επιδιορθώσει  άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί 

στην ίδια καλή κατάσταση.  

4. Ο ανάδοχος   βαρύνετε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  για τυχόν ατυχήματα που  

συμβούν και  οφείλονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. 

5. Στην συνολική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται και όλα τα γενικά  ή  ειδικά έξοδα 

(μετακίνησης, διαμονής, κ.τ.λ.)  και   ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά της Αναθέτουσας αρχής  ο 

Ανάδοχος. 

6. Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος.  

7. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση     εκτός 

και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

8. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα  Αρχή  οποιαδήποτε  πληροφορία 

του ζητηθεί και αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας, καθώς και να συμμορφώνεται στις  

υποδείξεις  των υπαλλήλων  της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται για την εκκένωση των βόθρων όποτε χρειαστεί ή 

κληθεί (ακόμα και εκτάκτως) από την αναθέτουσα αρχή. 

10. Το βυτίο πρέπει να αποχωρεί πάντα γεμάτο. 

11. Κατά τις εργασίες εκκένωσης θα τηρούνται  όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας τόσο κατά την 

εκκένωση όσο  και κατά τη είσοδο- έξοδο του βυτίου από την Δομή Αμπελώνα. 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν έως 55 δρομολόγια για το έτος 2023 . 

1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της χαμηλότερης τιμής.  

2. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη, αν 

την υπερβαίνει αποκλείεται.  

3. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά (ισότιμη προσφορά) θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

4. Σε περίπτωση που σε μια οικονομική προσφορά γίνει λάθος στον υπολογισμό του ΦΠΑ,  η 

επιτροπή θα λάβει υπόψιν την καθαρή αξία της προσφοράς. 

5. Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ. 

6. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για τουλάχιστον  180  ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τον 

προσφέροντα για να υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

8. Κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς ο προσφέρων δεν μπορεί να ζητήσει αλλαγή ή 

μεταβολή των όρων αυτής  για κανένα λόγο. 

9. Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας μπορεί να ζητήσει  εγγράφως στους διαγωνιζομένους την παράταση ισχύος  

των προσφορών τους. (άρθρο 97 ν.4412/2016) 

10. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε καμία  αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε   λόγο  και  

αιτία, παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες. 

11. Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας. 

12. Εναλλακτικές προσφορές καθώς και αντιπροσφορές  δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες 

θα  αποβάλλονται  από την διαδικασία. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι θα  συμμετέχουν µε μια  µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 
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14. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν θα γίνονται δεκτοί. 

15. Οι προσφορές  θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. 

16. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, παραπομπές κτλ. 

17. Αν τυχόν υπάρχει στην προσφορά κάποια διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

να έχει την  μονογραφή  του προσφέροντα. 

18. Με την κατάθεση της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι,  εάν επιθυμούν, 

μπορούν  να επισκεφτούν την Δομή  Αμπελώνα (Πληροφορίες Μ. Γερονάτσιος 2413503933)  

έτσι ώστε  να έχουν ιδία  αντίληψη των συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας  προκειμένου να 

διαμορφώσουν  την  προσφορά τους.  

19. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση, αναβολή η ακύρωση  της όλης  διαδικασίας (σε 

οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016. 

2. Σε περίπτωση σύνδεσης της Δομής Αμπελώνα  με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων της ΔΕΥΑΤ 

Τυρνάβου, αυτομάτως θα διακοπεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση θα έχει  

από εκεί και στο εξής από  την αναθέτουσας αρχή. 

3. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής  θα υπογράψει  σύμβαση   και  με την 

ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας  θα προσκομίσει το απαιτούμενο παραστατικό (ΤΠΥ) στο 

λογιστήριο της υπηρεσίας.  (Αν δεν προσέλθει για της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή 

καλεί τον επόμενο μειοδότη). 

4. Ο  ανάδοχος προμηθευτής  βαρύνετε με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

5. Στον ανάδοχο προμηθευτή  θα  καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της 

υπηρεσίας   και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών. 

6. Η παράδοση-παραλαβή της υπηρεσίας  θα γίνεται στο  Παράρτημα  ΑμεΑ Λάρισας (Δομή 

Αμπελώνα)   του Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

7. Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο 

του Κέντρου www.kkpthessaly.gr                        

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου  

(Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο θα αναγράφονται 

εξωτερικά τα εξής: 

 
ΠΡΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

ΥΠΟΨΗ : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

THΛ : 2431-3-50916 

  Τ.Κ 42100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 24/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΑΙ  ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ)      

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.500,00 ΜΕ Φ.Π.Α 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 03/10/2021 

http://www.kkpthessaly.gr/
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ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 

 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    ΔΥΟ (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   φάκελοι οι   

οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   το    περιεχόμενο  αυτών 

(δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά). 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει τα   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

τα οποία είναι τα εξής. 

 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση 

που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β)Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

β) Έλαβα πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

γ) Η χωρητικότητα του βυτίου του είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15m3. 

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους. 
(Η ανωτέρω Υ/Δ  δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η ημερομηνία  πρέπει να είναι εντός των ημερών της πρόσκλησης)   

 

2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται  

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

3) Ασφαλιστική  ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

4) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των βυτιοφόρων  οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην  οποία 

θα αναγράφεται η υπηρεσία εκκένωσης βόθρων και το βάρος τους μεικτό και  ωφέλιμο.  

  

5) Πιστοποιητικό  ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση.  (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ). Αφορά  εταιρίες.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Ο δεύτερος     σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  

του  διαγωνιζομένου.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ 

ΣΤΕΓΑΝΩΝ &  

ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΗ 

ΔΟΜΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ 

ΒΚ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 55 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :………………………………………...................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
 

                                                              

  

   

                                                                                       

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ημερομηνία …/…/2022 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 
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