
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  (αναγράφεται το όνομα του εκπροσώπου των ιδιοκτητών) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό τηλέφωνο)  
Ταχυδρ. δ/νση  (διεύθυνση αλληλογραφίας με την υπηρεσία)           e-mail (του εκπροσώπου) 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ: (συμπληρώνονται τα ονόματα του ιδιοκτήτη και όλων των 
άλλων συνιδιοκτητών, όσοι έχουν δικαιώματα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στις εκμισθούμενες 

ιδιοκτησίες) ………………………………………………………………………………………………... 

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

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: (ακριβής διεύθυνση: οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη προσφερόμενου ακινήτου)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  -1η (από 2)- (αύξων αριθμός σε περίπτωση περισσοτέρων προσφορών) 
 

Με την παρούσα σας δηλώνω το ενδιαφέρον μου για εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου μου 
που καταλαμβάνει τους ακόλουθους ορόφους και επιφάνειες, έναντι συνολικού μηνιαίου 
μισθώματος *** 1.521,30 €***   (ολογράφως **** ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 30 
ΛΕΠΤΑ  **** ), το οποίο αναλύεται κατά όροφο,  χρήση και  ωφέλιμη επιφάνεια ήτοι την καθαρή 
επιφάνεια ιδιοκτησίας κάθε ορόφου χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους (χωρίς δηλ την κεντρική 
είσοδο του κτιρίου και τους χώρους κατακόρυφης επικοινωνίας ήτοι κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες μετά του προθαλάμου τους), ως ακολούθως: 
 

ΌΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΗ χώρου ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ2 /ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 
(καθαρή) Ωφέλιμη Επιφάνεια (Ω.Ε.)=  170 μ2 

ΜΙΣΘΩΜΑ (Μ.) = 1.178,10    ΕΥΡΩ    Τιμή Μονάδας (Μ. / Ω.E.) = .... 6,93  ..... ΕΥΡΩ/μ2 

 

ΌΡΟΦΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΗ χώρου ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ2/ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 
(καθαρή) Ωφέλιμη Επιφάνεια (Ω.Ε.)=  80  μ2 

ΜΙΣΘΩΜΑ (Μ.) = 166,40    ΕΥΡΩ    Τιμή Μονάδας (Μ. / Ω.E.) = .... 2,08  ..... ΕΥΡΩ/μ2 

 

ΌΡΟΦΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΗ χώρου ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ/ΤΟΣ Κ2 /ΒΟΗΘΗΤ. ΧΡΗΣΗ 
(καθαρή) Ωφέλιμη Επιφάνεια (Ω.Ε.)=  170 μ2 

ΜΙΣΘΩΜΑ (Μ.) = 176,80    ΕΥΡΩ    Τιμή Μονάδας (Μ. /Ω.E.) = .... 1,04  ..... ΕΥΡΩ/μ2 

 

ΌΡΟΦΟΣ:                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΗ χώρου                      
(καθαρή) Ωφέλιμη Επιφάνεια (Ω.Ε.)=    

ΜΙΣΘΩΜΑ (Μ.) =  …………         ΕΥΡΩ    Τιμή Μονάδας (Ω.E. / Μ.) = .................... ΕΥΡΩ/μ2 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -  (AΘΡΟΙΣΜΑ)         =  1.521,30   ΕΥΡΩ 

 
 

ΘΕΣEIΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (προαιρετικά, αν προσφέρονται χωρίς πρόσθετο τίμημα) 
Διεύθυνση & θέση χώρων στάθμευσης : Στον ακάλυπτο χώρο και στο υπόγειο του ιδίου κτιρίου 
Συνολ. Αριθμός θέσεων στάθμευσης  (προκήπιο, υπόγειο κλπ): 4 (τέσσερις) θέσεις  στάθμευσης  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

      Δηλώνω Υπεύθυνα ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της οποίας έλαβα γνώση και την αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 

(υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο των συνιδιοκτητών 
επιπλέον σφραγίζεται όταν πρόκειται για εκπρόσωπο εταιρείας)  


