
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  
Ταχ. Διεύθυνση: Κ.Νευροκόπι / 
Δράμας 
Ταχ. Κώδικας: 66033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

 

Βοηθητική Εργασία Μελέτης  
Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για 
τον υπολογισμό ογκομετρικών & 
προσαυξητικών  στοιχείων για τη Μελέτη 
Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου 
Δασικού Συμπλέγματος Εξοχής – Λευκογείων
Κ.Νευροκοπίου κ.λ.π. για την διαχειριστική 
περίοδο 2015-2024 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΤΟΣ 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000Ευρώ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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δοκιμαστικών επιφανειών για 

για τη Μελέτη 
Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου 

Λευκογείων-
για την διαχειριστική 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  
Ταχ. Διεύθυνση: Κ.Νευροκόπι / 
Δράμας 
Ταχ. Κώδικας: 66033 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σήμερα την ………………….και ώρα …….... ο κάτωθι υπογεγραμμένος 
……………………………………………………………………………………… κάτοικος
……………………….. επαγγέλματος ………………………………..
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….

Προσφέρω για την εκτέλεση Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον 
υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών  στοιχείων
Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος 
κ.λ.π. για την διαχειριστική περίοδο 2015
 
Προς: 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης 
αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 
εκτέλεση της εργασίας με το ακόλουθο 
επιφάνεια έως του συνολικού προϋπολογισμού 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Βοηθητική Εργασία Μελέτης  
Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον 
υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών  
στοιχείων για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης 
του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος 
Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου κ.λ.π. για την 
διαχειριστική περίοδο 2015-2024 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΤΟΣ 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000Ευρώ 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Σήμερα την ………………….και ώρα …….... ο κάτωθι υπογεγραμμένος 
……………………………………………………………………………………… κάτοικος
……………………….. επαγγέλματος ……………………………….. 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον 
υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών  στοιχείων για τη Μελέτη Προστασίας και 
Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Εξοχής – Λευκογείων-Κ.Νευροκοπίου 

για την διαχειριστική περίοδο 2015-2024 

διακήρυξης - συγγραφής υποχρεώσεων της εργασίας
γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων της Τεχνικής έκθεσης, καθώς και 

των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή ανά δοκιμαστική 
προϋπολογισμού 12.195,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
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Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον 
υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών  

για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης 
του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Εξοχής – 

για την 

 

 

Σήμερα την ………………….και ώρα …….... ο κάτωθι υπογεγραμμένος 
……………………………………………………………………………………… κάτοικος 

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

Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον 
για τη Μελέτη Προστασίας και 

Κ.Νευροκοπίου 

της εργασίας που 
των λοιπών στοιχείων της Τεχνικής έκθεσης, καθώς και 

των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

ποσοστό έκπτωσης στην τιμή ανά δοκιμαστική 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

Τιμή ανά δοκιμαστική 
επιφάνεια σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό της 
τεχνικής έκθεσης χωρίς 

Φ.Π.Α. 23% 

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατόν (%) 
Τιμή Δ.Ε. 
μετά την 
έκπτωση 

Σύνολο Δ.Ε. 
μετά την 
έκπτωση 

Ολογράφως Αριθ. 

12.195,12 € 99,96  €     

 
 
 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 

 

 
 
 
 

………………………………………….. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
 
 
 

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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