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Π∆Ε ΣΑΕΠ 526 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2014ΕΠ52600023 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ 

ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 

 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

ΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και 

εξιδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού που περιγράφεται στο παράρτηµα 2 της 

παρούσας πρόσκλησης και συµπληρωµατικά στην απόφαση 3270/2018 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Α∆Α 6ΣΛ47Λ1-

3Σ4 να υποβάλλουν, µε οποιοδήποτε τρόπο µέχρι τις 25/11/2018 ώρα 12.00 αίτηση 

σε κλειστό φάκελο, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας 2ο χλµ Σπάρτης 

Γυθείου, Τ.Κ. 23100, αίτηση συµµετοχής στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  

1) Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που έχουν συµµετάσχει 

κατά το παρελθόν στο µητρώο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών της ΠΕ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας στον 

κλειστό φάκελο µόνο το έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 
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βρίσκεται στο παράρτηµα 3 και την σχετική Υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στο 

παράρτηµα 1 των όρων της πρόσκλησης στην οποία θα δηλώνουν ότι 

αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος καθώς και των εξοπλισµό που διαθέτουν και µπορούν 

να παρέχουν στα πλαίσια της πρόσκλησης όπως φαίνεται στην 

υπεύθυνη δήλωση του  παράρτηµατο 1 των όρων της πρόσκλησης 

µε 

2) Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν συµµετάσχει σε παρελθόντα χρόνο στο 

µητρώο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ µπορούν 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας στον κλειστό φάκελο το 

έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που βρίσκεται στο παράρτηµα 3  

την σχετική υπεύθυνη δήλωση κατοχής εξοπλισµού όπως φαίνεται 

στο παράρτηµα 1 των όρων της πρόσκλησης και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά  

2 Α) Φωτοτυπίες των άδειων κυκλοφορίας των µηχανηµάτων έργου -

οχηµάτων που κατέχουν  

2.Β) Φωτοτυπίες των αδειών χειρισµού των απασχολούµενων χεριστών 

εφόσον απασχολούνται µε εξηρτηµένη σχέση εργασία ή υπεύθυνες δηλώσεις 

περί πρόθεσης συνεργασίας  

2 Γ) Φωτοτυπίες των ασφαλιστηρίων του εξοπλισµού (µηχανηµάτων έργου ) 

που δηλώνουν ότι κατέχουν και θα χρησιµοποιήσουν κατά την παρούσα 

εκδήλωση ενδιαφέροντος  

2 ∆) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα 

Τα ζητούµενα προς παροχή υπηρεσιών µηχανήµατα-οχήµατα µε την 

παρούσα πρόσκληση φαίνονται στο παράρτηµα 2 της παρούσας πρόσκλησης. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 

στη ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας στα τηλέφωνα 2731363156, 2731363157, 

2731363161 και στο fax 2731363153 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Παν . Ε. Νίκα 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Λακωνίας 
 
 

Παν. Παναγάκης 
Μsc Πολιτικός Μηχανικός µε Α βαθµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 

 
ΟΡΟΙ  

 
Α) Τα οχήµατα, µηχανήµατα έργων και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν για 

στην παρούσα πρόσκληση  έχουν προϋπολογισθεί µε τιµές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως 
αυτές διαµορφώθηκαν µε την απόφαση 3270/2018  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , 

Πελοποννήσου οι οποίες έχουν διαµορφωθεί όπως παρακάτω: 

 

Α/Α Περιγραφή Mονάδα Τιµή 

1 Εργάτης Ανειδίκευτος € / h 16,00

2 Εργάτης Ειδικευµένος € / h 18,00

3 Υλοτόµος € / h 
20,00

4 Τεχνίτης € / h 24,00

5 Χειριστής Μηχανήµατος € / h 24,00

6 Χειριστές Ελαφρού Μηχανήµατος € / h 20,00

7 Υπονοµοποιός € / h 
18,00

8 Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα € / h 20,00
    

9 Βοηθός Χεφιστού € / h 
18,00

10 
∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100hp € / h 45,00

11 
∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 100 έως και 150hp € / h 49,50

12 
∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 150hp έως και 200 hp € / h 54,00

13 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 hp € / h 58,50

14 Προωθητήρας έως και 100hp € / h 45,00

15 Προωθητήρας άνω 100 έως και 150hp € / h 54,00

16 
Προωθητήρας άνω 150hp έως και 200 hp € / h 63,00

17 Προωθητήρας άνω 200 hp έως και 300hp € / h 
80,00

18 
Προωθητήρας άνω των 300hp € / h 90,00

19 Οδοστρωτήρας Στατικός € / h 27,00

20 
Φορτωτής έως και 100 hp € / h 36,00

21 
Φορτωτής άνω 100 hp έως και 180 hp € / h 45,00

22 Φορτωτής άνω 180 hp έως και 250 hp € / h 62,00
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23 Φορτωτής άνω των 250 hp € / h 
66,00

24 Εκσκαφέας έως και 120 hp € / h 40,50

25 Εκσκαφέας άνω 120 hp € / h 54,00

26 
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200 hp € / h 90,00

27 Εκσκαφέας - Φορτωτής € / h 54,00

28 Wagon drill µε αεροσυµπιεστή € / h 81,00

29 Αεροσυµπιεστής € / h 40,50

30 Γερανός έως και 20 T € / h 49,50

31 Γερανός άνω 20 T € / h 63,00

32 Αυτοκίνητα (Μπετονιέρα) € / h 36,00

33 ∆ιατρητικό φορείο € / h 37,80

34 
Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα µέχρι 

100 hp 
€ / h 36,00

35 
Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα από 

100 hp έως 200 hp 
€ / h 54,00

36 
Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα από 

200 hp έως 300 hp € / h 

80,00

37 
Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα άνω 

των 300 hp 
€ / h 

100,00
38 Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό µέχρι 100 hp € / h 27,00

39 
Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό πάνω από 100 hp µέχρι 200 

hp € / h 29,70

40 Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό άνω των 200 hp € / h 36,00

41 Φορτηγά αποκοµιδής απορριµµάτων € / h 54,00

42 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ έως και 10 τόνους € / h 27,00

43 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ έως 20 τόνους € / h 33,30

44 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ άνω των 20 τόνων € / h 40,50

45 Ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου € / h 63,00

46 Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 10 τόνους € / h 27,00

47 Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 20 τόνους € / h 33,30

48 Βυτιοφόρο Ω.Φ άνω των 20 τόνων € / h 40,50
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49 Τρακτέρ ή αγροτικό όχηµα (µετά βυτίου) € / h 14,40

50 Βυτιοφόρα ρυµουλκούµενα µέχρι 1000 kg € / h 9,00

51 Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & οµβρίων € / h 36,00

52 Μηχανικό Σάρωθρο € / h 30,60

53 Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο έως 25tn € / h 58,50

54 
Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο πάνω από 25tn έως 

40tn € / h 

80,00

55 Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο πάνω από 40tn € / h 100,00

56 Χορτοκοπτικό αυτοκινούµενο µηχάνηµα € / h 40,50

57 Τραγκλάιν € / h 67,50

58 Αερόσφυρα € / h 
81,00

59 Καλαθοφόρο έως 12 m € / h 36,00

60 
Καλαθοφόρο από 12 m έως 18 m € / h 45,00

61 
Καλαθοφόρο άνω των 18 m € / h 54,00

62 Γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος € / h 81,00
    

63 Τηλεσκοπικό ανυψωτικό γερανό € / h 54,00

64 Μικρό µέσο µεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών € /km 
1,08

65 Αναµονή µικρού µέσου µεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών € / h 9,00

66 

Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για 

συνολική απόσταση διαδροµής µέχρι και 100km. € / h 22,50

67 

Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για 

συνολική απόσταση διαδροµής από 100km µέχρι και 200km 
€ / h 27,90

68 

Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για 

συνολική απόσταση διαδροµής πάνω από 200km. 
€ / h 49,50

69 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar € / h 45,00

70 Αντλητικό συγκρότηµα € / h 7,20

71 Μεταφορά αλατιού € / t km 0,18

72 
Πλατφόρµα για µεταφορά µηχανηµάτων κλπ µετά επιστροφής 

µέχρι 15 χλµ 
€ / δροµ. 198,00
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73 
Πλατφόρµα για µεταφορά µηχανηµάτων κλπ µετά επιστροφής 

πάνω 15 χλµ 
€ / δροµ. 252,00

74 

Προµήθεια µεταφορά, και τοποθέτηση αντανακλαστικών 

πινακίδων σηµάνσεως ή πληροφοριακών πινακίδων µετά των 

απαραίτητων µικροϋλικών στερέωσης 
€ / m2 171,00

75 

Προµήθεια µεταφορά, και τοποθέτηση στύλων υποστήριξης 

πινακίδων εκ σωλήνος γαλβανιζέ Φ2" έως 3,3 m 
€ / m2 45,00

76 
Ελκυστήρας κάτω των 100 hp (για έλξη κορµών κ.τ.λ.) 

εργαζόµενο σε ρέµατα κτλ €/h 36,00

77 
Ελκυστήρας κάτω των 100 hp (για έλξη κορµών κτλ.) 

εργαζόµενο σε ρέµατα κτλ 
€/h 40,50

78 
Πολυµηχάνηµα τύπου Unimog ή συναφές για έλξη εργαζόµενο σε 

ρέµατα κτλ 
€/h 40,50

79 Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί έως 800 kg €/h 38,70

80 
Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί από 800 kg έως 1000 

kg €/h 45,00

81 Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί άνω των 1000 kg €/h 49,50

82 

Ρυµουλκό (Ρ/Κ) για τη ρυµούλκηση πλωτού γερανού στη θέση 

του έργου. 
€ / ν.µ. 90,00

83 
Πλωτού Γερανού (Π/Γ) για άρση και τοποθέτηση ογκολίθων 

(τεχνητών ή φυσικών). 
€ / h 360,00

84 
Πλωτού Γερανού (Π/Γ) σε σταλία υπ’ ευθύνη του κυρίου του 

έργου µε µέγιστη αποζηµίωση για 8 ώρες ανά ηµέρα. 
€ / h 

180,00

85 Ρυµουλκό (Ρ/Κ) να παρέχει εργασία στον πλωτό γερανό (Π/Γ). € / h 450,00

86 

Ρυµουλκό (Ρ/Κ) σε σταλία υπ’ ευθύνη του κυρίου του έργου µε 

µέγιστη αποζηµίωση για 8 ώρες ανά ηµέρα. 
€ / h 225,00

87 ∆ιαγραµµιστικό αυτοκίνητο 140 hp € / h 60,00

88 Μηχάνηµα - Όχηµα Σκούπα έως και 150 hp € / h 50,00

89 Μηχάνηµα - Όχηµα Σκούπα άνω των 150 hp € / h 60,00

90 ∆ονητικός κύλινδρος έως και 100 hp € / h 40,00

91 ∆ονητικός κύλινδρος άνω των 100 hp € / h 50,00
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B) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για 

την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό 
προβλέπεται  

Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση 

εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την έναρξη εργασίας µετά από εντολή υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας και περατώνεται ο χρόνος αυτός µετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας  από τον 
αρµόδιο υπάλληλο. 

Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδας περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα παρακάτω: 

• η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, για εκτέλεση 

εργασιών µέχρι τη λήξη αυτής. 
• οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασιών 
και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων  των υποδείξεων 
της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Β) Είναι υπεύθυνοι: 
•  ώστε τα οχήµατα,  µηχανήµατα έργων,  ο τεχνολογικός εξοπλισµός και το προσωπικό χειρισµού 
να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης, ασφαλιστήρια, 

πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ). 

• να εφαρµόζουν άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ 
διατάξεις (Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.19/96, Π.∆.294/88, Π.∆.305/96, Ν.1396/83, Π.∆.447/75, 

Π.∆.778/80, Π.∆.1073/81, Ν.1430/84, Π.∆. 395/94. Π.∆.396/94, Π.∆.397/94, Π.∆. 399/94, Π.∆. 

105/95, Π.∆. 77/93, Π.∆. 212/06,  Π.∆.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός 
κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί. 
• κατ' αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχηµα των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και 
προσωπικού. 

Γ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας  
∆) Λόγω του επείγοντος και της διαθεσιµότητας µηχανηµάτων για τα οποία θα εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον παροχής υπηρεσιών η ∆ΤΕΡΓΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας µπορεί να επιλέξει 
µηχανήµατα από διαφορετικούς υποψήφιους αναδόχους  

Τα ζητούµενα προς παροχή υπηρεσιών µηχανήµατα φαίνονται στο παράρτηµα 2   

 

ΑΔΑ: Ψ3Υ27Λ1-ΗΓΡ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 

την παροχή υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9
Ο

 ΤΟΥ Π∆Ε ΣΑΕΠ 526 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

2014ΕΠ52600023 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 

 

 

ΑΔΑ: Ψ3Υ27Λ1-ΗΓΡ



 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί  
να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

  

Προς: (1) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

Ο-Η (όνοµα):    

Επώνυµο:    

Όνοµα και επώνυµο πατέρα:    

Όνοµα και επώνυµο µητέρας:    

Όνοµα και επώνυµο συζύγου:    

Ηµεροµηνία γέννησης:       

Τόπος γέννησης:    

Τόπος κατοικίας:     

Οδός - αριθµός:    Αρίθ.:   Τ.Κ. :   

Αριθµός δελτίου ταυτότητας:     

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 
1599/1986

(3)
 δηλώνω ότι: 

 

1) Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  

την παροχή υπηρεσιών ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9
Ο

 ΤΟΥ Π∆Ε ΣΑΕΠ 526 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2014ΕΠ52600023 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» 

2) Ο εξοπλισµός που µπορώ να διαθέσω στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος είναι ο παρακάτω 

Κατάσταση εξοπλισµού: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

3)  

                                                                      Ηµεροµηνία:  ..…. /…..../ 201……. 

                                                                      Ο- Η   δηλ…..... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α/Α Είδος Εργασιών 
α/α απόφασης 3270 
(πράξης 50/2018) 

[1] [2] [3] 

  1. ΕΝΙΑΙΑ   
1 Φορτωτής έως 100hp (τύπου BOBCAT) α/α 20 
2 Φορτωτής άνω των 180hp και έως 250hp α/α 22 

3 Εκσκαφέας άνω των 120hp α/α 25 
4 Εκσκαφέας-Φορτωτής α/α 27 
5 Προωθητής µε ισχύ ≥ 300 HP α/α 18 

6 Προωθητής µε ισχύ 200HP έως 300 HP α/α 17 

7 Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200 HP α/α16 

8 Ρυµουλκό µε ρυµουλκούµενο α/α 45 
9 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100-180 ΗP α/α 21 
10 Εκσκαφέας έως και 120 hp α/α 24 

 

ΑΔΑ: Ψ3Υ27Λ1-ΗΓΡ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9
Ο
 ΤΟΥ Π∆Ε ΣΑΕΠ 526 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 2014ΕΠ52600023 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24.800 € ΜΕ ΦΠΑ 

Στοιχεία προσφέροντος :         
 

Έδρα:     Οδός: Αριθµός: 

 

Τηλέφωνο:   

 

Fax:  

 

                                     

       

 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο υπογράφων ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ∆ΗΛΩΝΩ ότι έλαβα γνώση 
των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  
 

αναλαµβάνω 
την εκτέλεση της εργασίας µε τις παραπάνω τιµές που 
προσφέρω 
 

 
ΣΠΑΡΤΗ..,      ….. / …….  / 2019 

(τόπος και ηµεροµηνία) 
 

Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ /Η 
 
 
 

 
 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 

α/α Υπηρεσία  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ολογράφως Αριθµητικά 

1 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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