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Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η ανάλυση κόστους των 
προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και η συνολική τιµή για κάθε προσφερόµενη 
υπηρεσία ή παραδοτέο προϊόν. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα γράφεται 
αριθµητικά και ολογράφως. 

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιµών. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
είδος και τύπο υπηρεσίας, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 
περίπτωση αυξοµείωσης υπηρεσιών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν δεν αναγράφεται 
τιµή για υπηρεσία που αναφέρεται στην Προσφορά, θεωρείται από την αρµόδια 
Επιτροπή ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Το ύψος της συνολικής οικονοµικής προσφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
169.740,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

 

 

 

                                                                        Καρδίτσα 30.10.2013 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Του συµµετέχοντα……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………
µε έδρα τ……………………………………………………………………………………    
οδός …………………………………………………….…αριθµ……………………………….. 

Τ.Κ. …………………Τηλ. ………………………………..…………….Fax…………………… 

 

 

 

 

Προς: 

∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

………………………………… 

 

 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα ποσοστά 
έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε 
οµάδα αυτού. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

  

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου απορριµµάτων 
χωρητικότητας 3 m3  

         

       ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αρθµ. 482/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ 

 


