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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 2341 029320  

Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Κιλκίς,  10 Μαΐου 2019 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1379 

 

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

 

                                      

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία  με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», Κ.Α. 61.03.01, 

Προϋπολογισμού 10.443,51€  (πλέον Φ.Π.Α.) 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπ’ όψη : 

 Τη με αριθμό 6-85/21-03-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο Έγκριση 

Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμός 

10.443,51€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 Τη με  αριθμό 69/14-03-2019 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ) με ΑΔΑ.Ψ7ΙΙΟΛΚ8-

ΓΤΜ/2019, με την   οποία εγκρίθηκε η δαπάνη από την Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς, 

 Το Πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. 670/10-05-2019 (ΑΔΑΜ_ 19REQ004614334/2019), 

σας καλεί, εφόσον ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε έγγραφη κλειστή προσφορά, στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» έως και τις 15-05-2019 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 

12:00 μ.μ. η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 

μελέτης, 

2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.  

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:15μμ. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν μπορεί 

να είναι παρόντες. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της προσφοράς, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του 

αναδόχου  για την προσκόμιση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Έτσι, πριν την υπογραφή της σύμβασης , ο ανάδοχος θα πρέπει προς απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4605/2019, άρθρο 43 – ΦΕΚ 

mailto:info@deyak.gr


 
   Σελίδα 2 από 9 

52 Α’/01-04-2019) (Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή  οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 

 

Συνημμένα, σας αποστέλλονται  το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, η Τεχνική Περιγραφή - 

Προϋπολογισμός και η Υπεύθυνη Δήλωση.  

 

 

Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ 

 

Αβραμίδης Ηλίας 

Χημικός Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

  

Υπηρεσία: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

Κ.Α. 61.03.01(ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΛΕΛΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)  
Προϋπολογισμός: 10.443,51€ (πλέον 

Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

   ΣΚΟΠΟΣ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ .  

            

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση των λογαριασμών 

ύδρευσης. Η ποσότητα των λογαριασμών είναι περίπου 157.500 τεμάχια Συγκεκριμένα: έξι 

εκτυπώσεις 16.250 λογαριασμών για την Δ.Ε. Κιλκίς και τέσσερις     εκτυπώσεις 15.000 

λογαριασμών για τις λοιπές Δ.Ε. του δήμου Κιλκίς. Η εκτύπωση και εμφακέλωση θα διενεργείται 

με βάση ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Ο Ανάδοχος, βάσει των στοιχείων που του παραδίδονται, υποχρεούται να παράγει, να εκτυπώνει, 

να εμφακελώνει, τους «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ» της ΔΕΥΑΚ, το πολύ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την ημέρα παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου.  

Η εμφακέλωση θα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του 

εσωκλειόμενου «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» καθώς και του ένθετου συνοδευτικού εντύπου (εφόσον 

συμπεριλαμβάνεται) αλλά και να μην αποκρύπτονται τα Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη από το 

παράθυρο του ΦΑΚΕΛΟΥ. Ως «Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη» η ΔΕΥΑΚ ορίζει τα εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ,ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΙΚΟΥ (εφόσον υπάρχει δηλωμένος), 

Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ,ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. 

Για κάθε μαζική εκτύπωση λογαριασμών ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει στη ΔΕΥΑΚ γραπτή 

αλλά και ψηφιακή επιβεβαίωση προς έλεγχο και επαλήθευση από την αρμόδια υπηρεσία.  

 

 Έντυπο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» 

Έντυπο δύο όψεων- Δείγμα 1  

Για λόγους συντομίας στην διατύπωση το έντυπο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» θα 

αναφέρεται, στη συνέχεια της παρούσας, ως «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ». 

Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», θα είναι διαστάσεων 21cm Χ 29,7 cm. Το χαρτί στο οποίο θα τυπωθεί πρέπει 

να είναι καθαρό, χωρίς αλλοιώσεις. Ιδιαίτερα στην γραμμή οπτικής ανάγνωσης δεν θα πρέπει να 

εμφανίζονται στίγματα. 
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Στην πίσω όψη του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» θα υπάρχουν πλαίσια και κείμενα (π.χ αναγγελία βλαβών, 

κοινωνικά μηνύματα κλπ) όπως εμφανίζονται στο δείγμα 1. Η τελική μορφή θα διατεθεί στον 

Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της τελικής εκτύπωσης. 

Στο μέρος του αποκόμματος του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» θα περιλαμβάνεται το δελτίο των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ 

«ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο», με την μορφή που εμφανίζεται στο δείγμα 1 το 

οποίο θα τηρεί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

που τέθηκαν από τα ΕΛ.ΤΑ ΑΕ είναι οι εξής: 

1. Βάρος : 100 + ή - 5% γραµµάρια στο τετραγωνικό μέτρο , μετρούμενο µε τη μέθοδο TAPPE 

T 410 - OS - 61. 

2. Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες , μετρούμενη µε τη μέθοδο SHEFFIELD ή από 

22,5 έως 85 μονάδες ( SEC / 50 CO ) , μετρούμενη µε την μέθοδο GURLEY . Μέθοδος ελέγχου 

TAPPI I 497 - SM - 48. 

3. Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά . Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 411 - M - 44. 

4. Αντοχή σε σχίσιµο : Ελάχιστη 40 γραµµ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη µε τη 

μέθοδο TAPPI T 414-TS -65 

5. Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά µήκος διάσταση μετρούμενη µε τη 

μέθοδο GURLEY. 

6. Πορώδες : (GURLEY ) 15 μονάδες (SEC /100 CC) μετρούμενο µε τη μέθοδο TAPPI T 460-M–49 

7. Ανακλαστικότητα : Η µέση ανακλαστικότητα µιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας όχι 

µικρότερη από 85% , όταν το οξείδιο του μαγνησίου είναι 100% , μετρούμενη µε τη μέθοδο 

TAPPI T 452-OS -58. 

8.  Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη µε τη μέθοδο TAPPI T 425- M -60. 

9.  Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαµβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0% 

10.Ακαθαρσίες  :  10  στο  εκατομμύριο  το μέγιστο.  Ακαθαρσίες  μεγαλύτερες  από  0,12 

χιλιοστά (διάµετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 - TS -63. 

11. Στιλπνότητα : ∆εν γίνεται δεκτό χαρτί µε επικάλυψη ή πολύ στιλπνό. 

12. Ιδιότητες επιφάνειας : ∆εν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάμενο σε λάδια ή λίπη. 

13. Φωσφορισµός: Ανεπιθύμητος 

14. Χρώµα : Λευκό. 

 
Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση, της μακέτας του «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (συμπεριλαμβανομένου 

και του αποκόμματος «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο»), θα δοθεί από την ΔΕΥΑΚ, 

κατόπιν συνεργασίας με τον Ανάδοχο αλλά και σύμφωνης γνώμης των ΕΛ.ΤΑ ΑΕ. 

Ο Ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται προ της τελικής εκτύπωσης, να 

αποστείλει δείγμα εκτυπωμένων δοκιμίων στην ΔΕΥΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με 

τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Κάθε μελλοντική αλλαγή στη γραμμογράφηση, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν 

τον «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», θα πραγματοποιείται μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών. 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ»  

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Δείγμα 2, θα είναι διαστάσεων 11 Χ 23 εκ. με παράθυρο από διάφανη ζελατίνα και 

κλείσιμο σχήματος τραπεζίου, από χαρτί τουλάχιστον 90γρ. και ανάλογα προσαρμοσμένος ώστε ο 

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» να εσωκλείεται σε τρία μέρη χωρίς προβλήματα. 

Εκτός την επωνυμία της ΔΕΥΑΚ,  

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ θα έχει τυπωμένη την επωνυμία της ΔΕΥΑΚ και δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες 

ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα 

λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τον ΦΑΚΕΛΟ, να συμφωνούν με το δείγμα 2 της υπηρεσίας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση της μακέτας του «ΦΑΚΕΛΟΥ» θα δοθεί από την ΔΕΥΑΚ. 
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Ο Ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται- προ της τελικής εκτύπωσης, να 

αποστείλει δείγμα εκτυπωμένων δοκιμίων στην ΔΕΥΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με 

τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές . 

 

Στο παράρτημα Α παρατίθενται τα δείγματα όπως περιγράφονται παραπάνω. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

H ανάλυση του κόστους των υπηρεσιών για την παραγωγή, εκτύπωση και εμφακέλωση των 

λογαριασμών ύδρευσης προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Παραγωγή, εκτύπωση 

και εμφακέλωση των 

λογαριασμών ύδρευσης 

τεμάχια 157.500 0,066308 10.443,51 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 10.443,51 

ΦΠΑ 24% 2.506,44 

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 12.949,95 

 

 

Επομένως ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ανέρχεται σε 10.443,51€ (πλέον Φ.Π.Α.) και θα 

καλυφθεί από τους Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (Κωδικός 61.03.01-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)  

Σχετικό CPV : [79800000-2]- «Υπηρεσίες Εκτύπωσης και συναφείς Υπηρεσίες», [98390000-3] 

«Λοιπές υπηρεσίες». 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Ο Διευθυντής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας & Διοικητικής 

υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

      

Για το τμήμα Διαχείρισης 

Ύδρευσης 

 

 

 

 

 

      

 

Κυριαζίδης Μιχαήλ       Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα 

 

 

 

 

 

 
 



 
   Σελίδα 6 από 9 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς   

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  

Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

Προϋπολογισμός 10.443,51€ (πλέον Φ.Π.Α.)      

                                                                                                                                                                                    

Του/Της: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Επάγγελμα: 

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Παραγωγή, εκτύπωση 

και εμφακέλωση των 

λογαριασμών ύδρευσης 

τεμάχια 157.500   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 24%  

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Τόπος: ………………………….  Ο προσφέρων 

Ημερομηνία: ………………………….. 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 

 

 

mailto:info@deyak.gr


 
   Σελίδα 7 από 9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΔΕΙΓΜΑ 1(ΟΨΗ 1) 

 



 
   Σελίδα 8 από 9 

ΔΕΙΓΜΑ 1 (ΟΨΗ 2) 

 



 
   Σελίδα 9 από 9 

 ΔΕΙΓΜΑ 2 

 
 

 

 

 

 


