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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ –  
ΜΕΘΑΝΩΝ»  

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ    

     

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  275.600,00 € + ΦΠΑ 24%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(με συμπλήρωση τιμολογίου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γαλατάς,  …. / …. / 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ»   

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ     

     

    

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  275.600,00 € + ΦΠΑ 24%  

 
 
 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(με συμπλήρωση τιμολογίου) 
 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 
………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα 
και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, 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. 

 
--------------------------- 



 3 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(με συμπλήρωση τιμολογίου) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο
 

 

    Άρθρο Σχετ.506 «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων 

χώρων τους θερινούς  μήνες  (Ιούνιο έως Σεμπτέμβριο)» 

 

      Μηνιαίο κατ’ αποκοπή τίμημα για τις κάτωθι εργασίες :     

Α.  Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. Η αποκομιδή θα 

γίνεται από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι συγκέντρωσης απορριμμάτων 

και οι κάδοι ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα που θα ακολουθείται κατά την διάρκεια 

της σύμβασης είναι: 1) Για την πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων 

τρεις φορές ημερησίως. 2) Για τους οικισμούς Τροιζήνα, Δρυόπη, Τακτικούπολη 

(συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Ακτή Αγάπης), Μεταμόρφωση, και Μεγαλοχώρι 

ανά δύο ημέρες. 3)Στους οικισμούς Βαθύ, Καλλονή και παραλία Ψήφτας, 

καθημερινά. 4) Για τους οικισμούς Ευαγγελισμός, Χώριζα, Ζερβέικα, Άγιος 

Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος Τροιζήνας, Άνω Φανάρι, Καρατζάς, Αγία Ελένη, Άγιος 

Γεώργιος Κουνουπίτσας, Κουνουπίτσα, Κυψέλη, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Νικόλαος, 

Μεγάλο Ποτάμι και Καμμένη Χώρα, τρεις φορές την εβδομάδα. 5) Στις περιοχές 

Βλαχέικα και Δάριζα τρεις φορές την εβδομάδα. 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι: 1) Στην πόλη του Γαλατά τέσσερις φορές την 

εβδομάδα. 2) Στη Λουτρόπολη των Μεθάνων τρεις φορές την εβδομάδα και 3) Στους 

οικισμούς Τροιζήνας, και Καλλονής τρεις φορές την εβδομάδα και 4)Για όλους τους 

υπόλοιπους οικισμούς δύο φορές την εβδομάδα. 

Β.  Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών. Θα γίνεται από 

εργάτες και θα είναι καθημερινός, δύο φορές την ημέρα, για την πόλη του Γαλατά και 

τη Λουτρόπολη των Μεθάνων. Για τους υπόλοιπους οικισμούς μία φορά την 

εβδομάδα εκτός από τους οικισμούς Βαθύ και Καλλονή που θα γίνεται τρεις φορές 

την εβδομάδα. 

Γ. Καθαρισμός των παραλιών              

    Σε όλες τις προσβάσιμες παραλίες θα γίνεται καθημερινά. 

Δ. Πλύσιμο των κάδων 

     Θα γίνεται δύο φορές το μήνα 

Ε  Καθαρισμός εκατέρωθεν των δρόμων εκτός οικισμών 

    Θα γίνεται με εργάτες δύο φορές τον μήνα και θα αφορά όλο το οδικό δίκτυο 

(επαρχιακό και δημοτικό) του Δήμου Τροιζηνίας.  

 

   Θερινή περίοδος ορίζεται το διάστημα : από 1-06-2017 έως 30-09-2017 

Στο κατ’ αποκοπήν μηνιαίο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 

ημερομισθίων ,  ασφαλιστικών εισφορών και μηχανικών μέσων, πλην των 

απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία θα διατεθούν από τον Δήμο Τροιζηνίας - 

Μεθάνων.  

 

 Κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα :  
 

  
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1  :    …..…..………………… €  (αριθμητικώς)  
 

 
……………………………………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (ολογράφως)  
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  ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

     ΆΡΘΡΟ 2
ο 

 

     Άρθρο Σχετ. 506  «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων 

χώρων τους μήνες τους μήνες εκτός θερινής περιόδου» 

 

      Μηνιαίο κατ’ αποκοπή τίμημα για τις κάτωθι εργασίες :     

Α.  Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων. Η αποκομιδή θα 

γίνεται από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι συγκέντρωσης απορριμμάτων 

και οι κάδοι ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα που θα ακολουθείται κατά την διάρκεια 

της σύμβασης είναι: 1) Για την πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων 

τρεις φορές ημερησίως. 2) Για τους οικισμούς Τροιζήνα, Καλλονή, Δρυόπη, 

Τακτικούπολη (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός «Ακτή Αγάπης»), Μεταμόρφωση, 

Βαθύ και Μεγαλοχώρι ανά δύο ημέρες. 3) Για τους οικισμούς Ευαγγελισμός, Χώριζα, 

Ζερβέικα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Γεώργιος Τροιζήνας, Άνω Φανάρι, Καρατζάς, 

Αγία Ελένη, Άγιος Γεώργιος Κουνουπίτσας, Κουνουπίτσα, Κυψέλη, Άγιοι Θεόδωροι, 

Άγιος Νικόλαος, Μεγάλο Ποτάμι και Καμμένη Χώρα, δύο φορές την εβδομάδα. 4) Στις 

περιοχές Βλαχέικα και Δάριζα δύο φορές την εβδομάδα. 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι: 1) Στην πόλη του Γαλατά τέσσερις φορές την 

εβδομάδα. 2) Στη Λουτρόπολη των Μεθάνων τρεις φορές την εβδομάδα και 3) Στους 

οικισμούς Τροιζήνας, και Καλλονής δύο φορές την εβδομάδα και 4)Για όλους τους 

υπόλοιπους οικισμούς δύο φορές την εβδομάδα. 

Β.  Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών. Θα γίνεται από 

εργάτες και θα είναι καθημερινός, δύο φορές την ημέρα, για την πόλη του Γαλατά και 

τη Λουτρόπολη των Μεθάνων. Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς μία φορά την 

εβδομάδα. 

Γ. Καθαρισμός των παραλιών 

   Σε όλες τις προσβάσιμες παραλίες θα γίνεται μία φορά το μήνα. 

Δ. Πλύσιμο των κάδων 

  Θα γίνεται μία φορά το μήνα 

Ε  Καθαρισμός εκατέρωθεν των δρόμων εκτός οικισμών 

    Θα γίνεται με εργάτες μία φορά τον μήνα και θα αφορά όλο το οδικό δίκτυο 

(επαρχιακό και δημοτικό) του Δήμου Τροιζηνίας.  

     Το άρθρο αυτό αφορά όλους τους μήνες εκτός από την θερινή περίοδο η οποία 

ορίζεται στο άρθρο 1 , δηλαδή εκτός του διαστήματος : από 1-06-2017 έως 30-09-

2017. Στο κατ’ αποκοπήν μηνιαίο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 

ημερομισθίων ,  ασφαλιστικών εισφορών και μηχανικών μέσων, πλην των 

απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία θα διατεθούν από τον Δήμο Τροιζηνίας - 

Μεθάνων.  

 

Κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα : 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2  :     …..…..…………… €  (αριθμητικώς)  
 

……………………………………………………………………………………………………ΕΥΡΩ (ολογράφως)  
 

………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ      

            

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Μονάδα 
μέτρησης  Α.Τ. 

Κωδικός 
άρθρου  

Κωδικός 
αναθεώρη

σης  
Ποσότητα  

Τιμή 
μονάδος  

Μερική 
Δαπάνη  

Ολική 
Δαπάνη  

  

                      

1 

 

Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός 

των κοινόχρηστων χώρων την θερινή 

 περίοδο (μήνες Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) 
 

  μήνες 1 ΣΧ 506  --- 4   

  

  

2 

 

Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός 

των κοινόχρηστων χώρων τους μήνες 

εκτός θερινής περιόδου 
 

μήνες 2 ΣΧ 506  --- 8   

  

  

      

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

     

 

       

Γαλατάς,  ….  - ….  - 2016  

 

        

            Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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