
  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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26.9 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας    
 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων 
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες  

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 
 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………….………………….………..………….................,  

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / ατομικής επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνση Οδός:                                                                      Αρ.:                  ΤΚ:                         Πόλη: 

Τηλέφωνο Σταθερό:                                                                              Κινητό: 

ΑΦΜ  ΔΟΥ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού  

 
υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου που αφορά στο 
κάτωθι ακίνητο: 
 

1. Στοιχεία ακινήτου 

Πολυκατοικία      Μεμονωμένο διαμέρισμα      
Μονοκατοικία      

 

Ονοματεπώνυμο αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων   

Διεύθυνση  Οδός:                                                                    Αρ:                       ΤΚ:                      

Δήμος: Δημοτική Ενότητα: Νομός:  

Ονομαστική θερμική ισχύς υπάρχοντος λέβητα (kW):  

2. Οικονομική προσφορά 

α/α Τεχνική περιγραφή (π.χ. ισχύς, μέτρα) 
Καθαρό 
ποσό (€) 

ΦΠΑ (€) 
Τελική τιμή με 

ΦΠΑ (€) 
 

1 
Εκπόνηση Μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής 

εγκατάστασης 
   

2.α 
Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος 

θέρμανσης πετρελαίου 
   

2.β 

Έκδοση Φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος 

θέρμανσης πετρελαίου( σε περίπτωση που πραγματοποιείται 

νέα μέτρηση στο πλαίσιο της δράσης) 

   

3 

Εργασίες για την έναυση καυστήρα φυσικού αερίου και 

έκδοση Φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος 

θέρμανσης φυσικού αερίου 

   

4 
Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας και λοιπές 

εργασίες λεβητοστασίου  
  

 
 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών και ανιχνευτών και    



  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

 

 

 

 

26.10 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας    
 

λοιπών υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή 

καυσαερίων  

6 Σωληνώσεις ΦΑ  ……..………….m και καμινάδα    

7 

Προμήθεια και εγκατάσταση Λέβητα: 

Μάρκα -– Μοντέλο: 

Ονομ. θερμική Ισχύς (kW):                                                

 

   

8 

Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης του συστήματος 

θέρμανσης και υλικά μετατροπής των υδραυλικών δικτύων 

του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις 

   

Συνολικό ποσό προσφοράς:  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων Σφραγίδα και υπογραφή αναδόχου 
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26.11 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας    
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου που αναλαμβάνει την κατασκευή της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου και, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, θα εκδώσει τα παραστατικά της 
παρ.6 του άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης. 

 
2. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το έντυπο οικονομικής προσφοράς υπογράφουν: α) ο εκπρόσωπος των αιτούντων που 

συνυπογράφουν την αίτηση συμμετοχής στη δράση, όπως αυτός έχει οριστεί στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης και β) ο ανάδοχος που υποβάλλει την οικονομική προσφορά για την κατασκευή της 
επιχορηγούμενης από τη δράση εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

 
3. Σε περίπτωση που παραστατικά της παρ. 6 του άρθρου 8 της προκήρυξης της δράσης (π.χ. αποδείξεις λιανικής πώλησης, 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) για οποιονδήποτε εξοπλισμό / υλικό / εργασία / υπηρεσία  εκδοθούν από 
άλλον/ους ανάδοχο/ους (εκτός από αυτόν που υποβάλλει την οικονομική προσφορά και υπογράφει την πρώτη σελίδα 
της),τα στοιχεία αυτού/ών θα υποβληθούν στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) στο Έντυπο 
καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου, στο προσάρτημα του οποίου θα 
καταχωρηθούν τα πλήρη στοιχεία όλων των λοιπών αναδόχων. 

 
4. O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
 
5. Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή. 
 

6. Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον 
δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή. 

 
 

 

 


