
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

« Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού
δικτύου και έργων προστασίας δασών » -

«Κατασκευή  ενός(1) σωληνωτού  οχετού στη
Δασική οδό " Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή" 

(Χ.Θ. 4+ 038,62 χλμ) » 

ΣΑΕΠ 508  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

          έτους 2020 (2014ΕΠ50800003)
 
 15.086,01 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(H προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες
μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, άρθρο 125 του Ν. 4412/2016)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  ΜΑΪΟΣ   2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
ΕΡΓΟ:                        

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού
δικτύου και έργων προστασίας δασών » -

«Κατασκευή  ενός(1) σωληνωτού  οχετού στη
Δασική οδό " Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή" 

(Χ.Θ. 4+ 038,62 χλμ)» 

ΣΑΕΠ 508  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

          έτους 2020 (2014ΕΠ50800003)

 
15.086,01  Ευρώ ( με Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(H προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες
μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης)

Του /Της

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

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

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

με έδρα ……………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………

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

Προς:

Την Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας

Αφού  έλαβα  γνώση  της  Διακήρυξης  της  Δημοπρασίας  του  έργου  που  αναγράφεται  στην

επικεφαλίδα, των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, της οριστικής μελέτης  «Κατασκευή ενός

(1) σωληνωτού  οχετού στη Δασική οδό " Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή", 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  το

ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες, επί των τιμών του τιμολογίου της

μελέτης .

--------------------------
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εργασίες
(H προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε 
ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της 
μελέτης)

Ολογράφως Αριθμ.

ΕΡΓΟ: «Αντιπυρική Προστασία
Δημοσίων Δασών και Δασικών

Εκτάσεων»
«Κατασκευή  ενός(1) σωληνωτού
οχετού στη Δασική οδό " Πεύκος-

Γιοβάνου-Κατή" 
(Χ.Θ. 4+ 038,62 χλμ)  »

Κατερίνη,         /       /  2020

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο προσφέροντα και σφραγίδα 

 

Κατερίνη   11  / 05  /2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

        Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ε.Δ.Ε.

        Μαρία Παπαδημητρίου              Μαρία Παπαδημητρίου  
 Δασολόγος                                          Δασολόγος

     Εγκρίθηκε με την με την αριθ. πρωτ.  2573/06-05-2020 ( ΑΔΑ:ΩΥΩΒΟΡ1Υ-ΞΓΒ)
απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
           

                                                               ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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