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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  «ΑΠΟΚΟΜΘΔΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ ΚΑΘ  
ΚΑΘΑΡΘΜΟ ΣΩΝ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ  
ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ –  
ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΘΑ ΣΑ ΕΣΗ 2020 - 2022»  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΡΓΑΘΑ :  

ΔΗΜΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ    

     

    

 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :  «ΘΔΘΟΘ ΠΟΡΟΘ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ :  683.488,00 € με Φ.Π.Α. 24%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(με ζσμπλήρωζη ηιμολογίοσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γαλαηάς,  Ιούλιος 2020 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  «ΑΠΟΚΟΜΘΔΗ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ ΚΑΘ  
ΚΑΘΑΡΘΜΟ ΣΩΝ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ  
ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ - 
ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΘΑ ΣΑ ΕΣΗ 2020 - 2022»   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΡΓΑΘΑ :  

ΔΗΜΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ     

     

    

 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :  «ΘΔΘΟΘ ΠΟΡΟΘ»  

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ :  683.488,00 € με Φ.Π.Α. 24%  

 
 
 

 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(με ζσμπλήρωζη ηιμολογίοσ) 
 
 

 
Σηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επισειπήζεων  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Φαξ…………………… 
 
Ππορ : 
 

ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
………………………………… 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος, πος αναγπάθεηαι ζηην επικεθαλίδα 
και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηος έπγος αςηού, 
ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη όλα 
αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηος έπγος με ηα ακόλοςθα ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος 
Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ και για κάθε ομάδα αςηού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

(με ζσμπλήρωζη ηιμολογίοσ) 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο
 

 

 Άρθρο Σχετ. 506   
 

«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων τους 

θερινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριο)» 
 

      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 (3) φορές 

ημερησίως.  

2) Για τους οικισμούς Τροιζήνα, Δρυόπη, Τακτικούπολη (συμπεριλαμβάνεται και ο 

οικισμός ‘’Ακτή Αγάπης’’), Μεταμόρφωση και Μεγαλοχώρι ανά δύο (2) 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 (3) φορές την εβδομάδα.  

5) Στις περιοχές ‘’Βλαχέικα’’ και ‘’Δάριζα’’ τρεις (3) φορές την εβδομάδα. 
 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι :  

1) Στην πόλη του Γαλατά τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα.  

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

3) Στους οικισμούς Τροιζήνας και Καλλονής τρεις (3) φορές την εβδομάδα. 

4) Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς δύο (2) φορές την εβδομάδα. 
 

Β.  Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, παρκών και πλατειών.  

Θα γίνεται από εργάτες και θα είναι καθημερινός, δύο (2) φορές την ημέρα, για την 

πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων. 

Για τους υπόλοιπους οικισμούς μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός από τους 

οικισμούς Βαθύ και Καλλονή, που θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα. 
 

Γ. Καθαρισμός των παραλιών.            

Σε όλες τις προσβάσιμες παραλίες θα γίνεται καθημερινά. 
 

Δ. Πλύσιμο των κάδων. 

Θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα. 
 

Ε. Καθαρισμός εκατέρωθεν των δρόμων εκτός οικισμών. 

Θα γίνεται με εργάτες δύο(2) φορές τον μήνα και θα αφορά όλο το οδικό δίκτυο 

(επαρχιακό και δημοτικό) του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  
 

   Το άρθρο αυτό αφορά όλους τους θερινούς μήνες, δηλαδή  από 1 Ιουνίου  έως και 

30 Σεπτεμβρίου. 
  

Στο κατ’ αποκοπή 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 :  
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1  :    …..…..………………… €  (αριθμητικώς)  
 

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

 

 Άρθρο Σχετ. 506  

 «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων  τους μήνες 

εκτός θερινής περιόδου (χειμερινή περίοδος)» 
 

      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 (3) φορές 

ημερησίως.  

2) Για τους οικισμούς Τροιζήνα, Καλλονή, Δρυόπη, Τακτικούπολη (συμπεριλαμβάνεται 

και ο οικισμός ‘’Ακτή Αγάπης’’), Μεταμόρφωση, Βαθύ και Μεγαλοχώρι ανά δύο (2) 

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 (2) φορές την εβδομάδα.  

4) Στις περιοχές ‘’Βλαχέικα’’ και ‘’Δάριζα’’ δύο (2) φορές την εβδομάδα. 
 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι :  

1) Στην πόλη του Γαλατά τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα. 

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

3) Στους οικισμούς Τροιζήνας και Καλλονής δύο (2) φορές την εβδομάδα. 

4) Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς δύο (2) φορές την εβδομάδα. 
 

Β.  Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών.  

Θα γίνεται από εργάτες και θα είναι καθημερινός, δύο (2) φορές την ημέρα, για την 

πόλη του Γαλατά και τη Λουτρόπολη των Μεθάνων.  

Για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς μία (1) φορά την εβδομάδα. 
 

Γ. Καθαρισμός των παραλιών. 

Σε όλες τις προσβάσιμες παραλίες θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα. 
 

Δ. Πλύσιμο των κάδων. 

Θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα. 
 

Ε. Καθαρισμός εκατέρωθεν των δρόμων εκτός οικισμών. 

Θα γίνεται με εργάτες μία (1) φορά τον μήνα και θα αφορά όλο το οδικό δίκτυο 

(επαρχιακό και δημοτικό) του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  
 

   Το άρθρο αυτό αφορά όλους τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή από 1 Οκτωβρίου 

έως και 31 Μαΐου. 
 

Στο κατ’ αποκοπή 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 : 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2  :     …..…..…………… €  (αριθμητικώς)  

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



 5 

 
 
 

 
………………………. 
(Σόπορ και ημεπομηνία) 

 

Ο Προζθέρων 
 
 
 
 
 
 

(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων) 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Θ  Μ Ο    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α       

            

α/α ΕΘΔΟ ΕΡΓΑΘΩΝ  
Μονάδα 
μέηρηζης  Α.Σ. 

Κωδικός 
άρθροσ  

Κωδικός 
αναθεώρη

ζης  
Ποζόηηηα  

Σιμή 
μονάδος  

Μερική 
Δαπάνη  

Ολική 
Δαπάνη  

  

                      

1 

 

Αποκομιδή απορριμμάηων και καθαριζμός 

ηων κοινότρηζηων τώρων ηην θερινή 

 περίοδο (μήνες Ιούνιος- Ιούλιος - Αύγοσζηος - Σεπηέμβριος) 
 

  μήνερ 1 Υ 506  --- 8   

  

  

2 

 

Αποκομιδή απορριμμάηων και καθαριζμός 

ηων κοινότρηζηων τώρων ηοσς μήνες 

εκηός θερινής περιόδοσ (τειμερινή περίοδος) 
 

μήνερ 2 Υ 506  --- 16   

  

  

      

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

     

 

                  ….  - ….  – 2020 

 

 

        

            Ο  ΠΡΟΦΕΡΩΝ   
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