
 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων:  

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

με έδρα…………………………………… οδό………………………………………………………  
αριθμό…………….……Τηλ:……………………Fax:………………Ε- mail………………….……………..…… 

 

ΠΡΟΣ 

Περιφέρεια Αττικής 

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 

Αιγάλεω 5 & Κάστορος Πειραιάς Τ.Κ. 185 45  

για  την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση  
επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά κατά την τριετία 2022-2024»    

 

Αφού μελετήσαμε: 

1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών 
δημοπράτησης 

3.Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στοιχεία της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και γενικά τους όρους συμμετοχής 
στον παρόντα διαγωνισμό αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως και εμπρόθεσμης αποπερατώσεως των 
εργασιών της σύμβασης, προσφέρω το παρακάτω  ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

             

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 

 

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 ΚΩΔΙΚΟΣ: 

 
 

«Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση  
επέμβαση για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών 
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά κατά την τριετία 2022-2024»    
 
 
300.000,00€ με Φ.Π.Α. 
 
 
 ΣΑΕΠ 585 του ΠΔΕ 
2014ΕΠ58500045 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜOΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

1 

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από φερτά υλικά,  με την 
παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων   

m3   5,00  

2 

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα με την φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

m3   
7.500 

 
 

3 

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση 
με την φόρτωση των προϊόντων 
καθαρισμού και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

στρέμμα   254,00  

4 

Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από φερτά υλικά ή 
απορρίματα δια χειρών με την 
φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

m3   500,00  

5 

Διαχείριση  αποβλήτων  
εκσκαφών κατασκευών και  
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη  
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ      

m3   8.000,00  

6 

Μεταφορά των αποβλήτων  
εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη 
μονάδα διαχέιρισης ΑΕΚΚ 

m3* Km   8.000,00  

7 

Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά 
και προσχώσεις  

m3   150,00  

8 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών 
δένδρων ύψους έως 4 μ. τεμ   15,00  

9 
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων 
δένδρων ύψους από 4μ μέχρι 8 μ. τεμ   15,00  

10 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με 
χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική 
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

m3   100,00  

11 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

kgr   1.081,62  

12 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 

m3   150  



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜOΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ.Π.   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (24%)     

 
Έκπτωση Ε=  (  Π.Α. – Σ.Π. )/ Π.Α. =  241.935,48 -……………  =            %  (η Ε εκφράζεται με δύο 
δεκαδικά  ψηφία)                                                   241.935,48 

 

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε 

τους παραπάνω όρους ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε την Παροχή Υπηρεσιών που αναφέρεται, με συνολική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)..................................................................................................................................... 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

.................................................................................................................................................  

και συνολική προσφορά με Φ.Π.Α. 24% 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)..................................................................................................................................... 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

.................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

 

                                                                   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρ. 2152/2021(συνδρ.45η/28-09-2021)  Απόφαση της 

 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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