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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το παρόν Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς αφορά συνοπτικά τα εξής: 

1. Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για την διαλογή και ανάκτηση των απορριµµάτων 

και συγκεκριµένα: 

- ∆ύο (2) σχιστών σάκων. 

- Εννέα (9) οπτικών διαχωριστών. 

- ∆ύο (2) βαλλιστικών διαχωριστών. 

- Μίας (1) πρέσας χαρτιού – πλαστικού µε διάταξη περιτύλιξης των δεµάτων µε σύρµα. 

- ∆ύο (2) χαλύβδινων πλαισίων κοσκίνησης µε οπές 300 mm για τα υφιστάµενα 

πρωτοβάθµια κόσκινα. 

- Των απαιτούµενων ταινιοδρόµων (µεταφορικές ταινίες, ταινίες χειροδιαλογής, ταινίες 

επιτάχυνσης οπτικών διαχωριστών) για την τροφοδοσία και χειροδιαλογή των 

απορριµµάτων. 

Στην προµήθεια του ανωτέρω µηχανολογικού εξοπλισµού περιλαµβάνεται το σύνολο των 

εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισµού, οι βάσεις των µηχανηµάτων και όλες οι µεταλλικές 

κατασκευές που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και επισκεψιµότητα του εξοπλισµού 

(µεταλλικοί διάδροµοι, πατάρια, κλίµακες, µεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.) Επιπλέον 

περιλαµβάνονται και οι εργασίες αποσυναρµολόγησης µέρους του υφιστάµενου εξοπλισµού 

όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών . 

2. Προµήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού οχήµατος για την µεταφορά των 

ανακυκλωσίµων υλικών. 

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2.1. Οι γενικοί όροι της παρούσας Οικονοµικής Προσφοράς είναι απολύτως δεσµευτικοί για 

όλους τους διαγωνιζόµενους. 
2.2. Οι τιµές του Εντύπου αυτού αφορούν - ανά άρθρο - κατ’ αποκοπή τιµές επιµέρους 

ολοκληρωµένων τµηµάτων της προµήθειας. 
2.3. Στην τιµή του κάθε επί µέρους άρθρου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που 

απαιτούνται για την προµήθεια των αναγκαίων εξοπλισµών ή/και υλικών, την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα συµβατικά 

Τεύχη µέχρι την οριστική παραλαβή του παρόντος Υποέργου από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 

καθώς και όλες τις δαπάνες για τυχόν βοηθητικές εργασίες που είναι αλληλένδετες µε την 

υπόψη προµήθεια και τοποθέτηση/εγκατάσταση, έστω και αν δεν κατονοµάζονται ρητά στα 

συµβατικά Τεύχη του διαγωνισµού αυτού.  
2.4. Για οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισµό ή εργασία που ενδεχόµενα ο διαγωνιζόµενος 

παρέλειψε να κοστολογήσει κατά την σύνταξη του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, ενώ 

αυτό είτε περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά του ή απαιτείται από τα Τεύχη του 

∆ιαγωνισµού, είτε είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της προµήθειας, ρητά επισηµαίνεται 

ότι ουδέν δικαίωµα θεµελιώνεται για ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, διότι τεκµαίρεται ότι η 

κοστολόγηση αυτή έχει συµπεριληφθεί στις τιµές των άρθρων και άρα στο άθροισµα των 

τιµών των άρθρων, το οποίο άθροισµα συνιστά τη Συνολική κατ΄ αποκοπή Τιµή, η οποία 

αποτελεί και την Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζοµένου. 
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2.5. Στις κατ’ αποκοπή τιµές του παρόντος Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς δεν 

περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
2.6. Οι τιµές του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς και η κατ’ αποκοπή Οικονοµική 

Προσφορά του αναδόχου καλύπτουν: 

• Όλες τις δαπάνες που καθορίζονται στα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού και την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί προµηθειών. 

• ∆απάνες για ηµεροµίσθια, τυχόν νόµιµες προσαυξήσεις για τις εισφορές του Εργοδότη, 

δώρα, έκτακτες αµοιβές, αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης, οδοιπορικά, υπερωρίες, 

νυχτερινή εργασία, ασθένεια κ.λπ. για οποιοδήποτε προσωπικό χρησιµοποιείται από τον 

ανάδοχο για την εκτέλεση της ως άνω προµήθειας.  

• ∆απάνες προµήθειας επί τόπου στον τόπο παράδοσης, µεταφοράς, κατεργασίας, 

αποθήκευσης, ενσωµάτωσης και φθορές όλων των απαιτούµενων υλικών για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης. 

• ∆απάνες προµήθειας, µεταφοράς, συναρµολόγησης, τοποθέτησης/εγκατάστασης, 

στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιµών επί τόπου των συσκευών, µηχανηµάτων, 

εξαρτηµάτων κ.λπ. 

• ∆απάνες προµήθειας, µίσθωσης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των αναγκαίων 

εργαλείων, εφοδίων και µηχανηµάτων για την εκτέλεση των εργασιών 

τοποθέτησης/εγκατάστασης. 

• ∆απάνες εργαστηριακών ελέγχων ή δοκιµών, όπου απαιτούνται, σύµφωνα µε τις 

εγκεκριµένες προδιαγραφές κάθε µηχανήµατος που θα προσκοµιστεί και τις απαιτήσεις 

των Τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

• ∆απάνες χάραξης, πασσάλωσης χωροστάθµησης, εγκατάστασης υψοµετρικών 

αφετηριών, λήψης διατοµών και όλων των λοιπών τοπογραφικών εργασιών που 

απαιτούνται για την ακριβή εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης. 

• ∆απάνες για µέτρα ασφαλείας στην περιοχή τοποθέτησης/εγκατάστασης, προσωρινή 

σήµανση εµποδίων, διευθέτηση κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών και οποιαδήποτε άλλα 

µέτρα προστασίας πεζών και οχηµάτων. 

• ∆απάνες ασφάλισης και αποζηµίωσης για ατυχήµατα που θα προκληθούν στο 

προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, εφ' όσον ευθύνεται ο ανάδοχος. 

• ∆απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα µεταφοράς, τέλη, εισφορές, 

κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

• Κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά αλλά είναι απαραίτητη στην εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών τοποθέτησης/εγκατάστασης, έως την πλήρη υλοποίηση της 

προµήθειας και την οριστική παραλαβή της από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 
2.7. Όλες οι τιµές του Εντύπου αυτού είναι σύµφωνες µε τους παραπάνω γενικούς όρους, τα 

τεχνικά δεδοµένα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Προσφορά του 

διαγωνιζοµένου. 
2.8. Το παρόν Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς συµπληρώνεται και υπογράφεται όπως 

ορίζεται στο άρθρο 26 της Προκήρυξης. 
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3. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (Άρθρα Εντύπου Οικονοµικής Προσφράς) 
 
Άρθρο 1: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση σχιστών σάκων  
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των σχιστών σάκων 

σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 500.000 €, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 2: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση οπτικών διαχωριστών σύµµεικτου 

πλαστικού (Θέσεις 1 και 2) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των οπτικών διαχωριστών 

σύµµεικτου πλαστικού (Θέσεις 1 και 2) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 500.000 €, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 3: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση οπτικών διαχωριστών σύµµεικτου 

χαρτιού (Θέσεις 3 και 4) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των οπτικών διαχωριστών 

σύµµεικτου χαρτιού (Θέσεις 3 και 4) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 500.000 €, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 
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……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 4: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση οπτικών διαχωριστών φιλµ PE 

(Θέσεις 5 και 6) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των οπτικών διαχωριστών 

φιλµ ΡΕ (Θέσεις 5 και 6) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 300.000 €, τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 5: Ένα (1) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση οπτικού διαχωριστή PE (Θέση 7) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση του οπτικού διαχωριστή ΡΕ 

(Θέση 7) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 150.000 €, εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 6: Ένα (1) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση οπτικού διαχωριστή ΡΡ (Θέση 8) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση του οπτικού διαχωριστή ΡΡ 

(Θέση 8) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 130.000 €, εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 
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Άρθρο 7: Ένα (1) τεµ προµήθεια και εγκατάσταση οπτικού διαχωριστή ΡΕΤ (Θέση 9) 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση του οπτικού διαχωριστή ΡΕΤ 

(Θέση 9) σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 120.000 €, εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 8: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση βαλλιστικών διαχωριστών 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των βαλλιστικών 

διαχωριστών σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 400.000 €, τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 9: Ένα (1) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση πρέσας πλαστικού / χαρτιού 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση της πρέσας πλαστικού / 

χαρτιού σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 350.000 €, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 
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Άρθρο 10: ∆ύο (2) τεµ. προµήθεια χαλύβδινων πλαισίων κοσκίνησης µε οπές 300 mm 
για τα υφιστάµενα πρωτοβάθµια κόσκινα 

Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια των χαλύβδινων πλαισίων κοσκίνησης µε οπές 

300 mm για τα υφιστάµενα πρωτοβάθµια κόσκινα σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Τεύχους 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 94.000 €, ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 

Άρθρο 11: Ένα (1) τεµ. προµήθεια και εγκατάσταση ταινιοδρόµων 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των απαιτούµενων 

ταινιοδρόµων (µεταφορικές ταινίες, ταινίες χειροδιαλογής, ταινίες επιτάχυνσης οπτικών 

διαχωριστών) για την τροφοδοσία και χειροδιαλογή των απορριµµάτων σύµφωνα µε τα 

περιεχόµενα του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Επιπλέον, περιλαµβάνονται και οι 

εργασίες αποσυναρµολόγησης µέρους του υφιστάµενου εξοπλισµού όπως αυτές 

περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 3.200.000 €, τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
Άρθρο 12: Ανυψωτικό µηχάνηµα 
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια επιτόπου ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού 

µηχανήµατος για τη µεταφορά των παραγοµένων δεµάτων ανακυκλώσιµων υλικών, 

σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 100.000 €, εκατό χιλιάδες ευρώ. 

 

Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή:  

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 
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Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
 

Συνολικός Προϋπολογισµός Υπηρεσίας: 6.344.000 €, έξι εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα 

τέσσερεις χιλιάδες ευρώ. 

 

Συνολική Τιµή Προσφοράς κατ΄ αποκοπή 

Αριθµητικά: 

……...………………………………….………………………………………………………………… 

Ολογράφως: 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

……………………………….…………………………………………………………………………... 

 

 

…………..…………………………… 

(ηµεροµηνία) 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 


