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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Σίηλος: «Δκηύπωζη - Δμθακέλωζη  Λογαριαζμών Ύδρεσζης Έηοσς 2016». 

 

αο ελεκεξψλνπκε φηη  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κε βάζε:   

1. Σελ 13-156/12-11-2015 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, δηεηέζε πίζησζε πνζνχ 15.000,00 € (πιένλ ΦΠΑ 23 %) ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑ 61.03.01 γηα «Δθηχπσζε - Δκθαθέισζε  Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο Έηνπο 

2016». 

2. Σελ  36/2016 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ Τπεξεζηψλ, Δξγαζηψλ γηα ην Έηνο 2016. 

3. Σελ 6-71/17-05-2016 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξηζκνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ κε ηίηιν: «Δθηχπσζε - Δκθαθέισζε  Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο Έηνπο 

2016» 

Θα δηελεξγήζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε απεπζείαο αλάζεζε θαη θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε 

ηηκή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηελ Τπεξεζία «Δθηχπσζε - 

Δκθαθέισζε  Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο Έηνπο 2016» πνπ πεξηιακβάλεη έμη εθηππψζεηο   

Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κηιθίο θαη ηέζζεξηο εθηππψζεηο 

Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, 

Γντξάλεο, Μνπξηψλ θαη Κξνπζζίσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

Καλούνηαι οι ενδιαθερόμενοι ποσ ηο ανηικείμενο εργαζιών ηοσς είναι ζσναθές με ηην 

παραπάνω εργαζία, να σποβάλοσν προζθορές (Γικαιολογηηικά και Οικονομική 

Προζθορά) ενηός πένηε ημερών από ηην ανάρηηζη ηης παρούζας, δηλαδή έως ηην 

23η Μαΐοσ 2016 και ώρα 10:00 πμ.  Προζθορές πέραν ηης ζσγκεκριμένης ημερομηνίας 

και ώρας, δε θα γίνονηαι δεκηές. 

Ζ επιλογή ηοσ προμηθεσηή θα γίνει με κριηήριο ηην ταμηλόηερη προζθορά.  

Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ην θάθειν  δηθαηνινγεηηθψλ  θαη ηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο 

Ο θάκελος δικαιολογηηικών ζσμμεηοτής θα περιέτει: 

1. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ ε ηζρχο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  

εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο. 
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2.  Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ ε ηζρχο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  

εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο. 

3. Βεβαησηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο αλάδνρνο 

έρεη εθηειέζεη αληίζηνηρεο εξγαζίεο κε ηελ δεηνχκελε. 

Ο θάκελος οικονομικής προζθοράς θα είναι ζθραγιζμένος και  θα περιέτει : 

1. Σν έληππν ηεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν  ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα 

βξίζθνληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν «Δθηχπσζε - 

Δκθαθέισζε  Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο Έηνπο 2016» θαη ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Καηάζεζε  πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο  

( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν) 

Η θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 
εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ (courier).  

Για να είναι εσκολόηερος ο έλεγτος και η ζύγκριζη ηων προζθορών θα πρέπει  να 

τρηζιμοποιηθεί ηο ένησπο ηης ΓΔΤΑΚ με ηίηλο ένησπο οικονομικής προζθοράς. 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
 
 
 

 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Λνγαξηαζκψλ 
θαηαλάισζεο 

λεξνχ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Σηκή 

Μνλάδαο € 
(ρσξίο 

Φ.Π.Α) 

πλνιηθή 

Γαπάλε 
-€- 

( ρσξίο 

Φ.Π.Α ) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΔΚΣΤΠΩΗ, 

ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ 

 
 
 

157.500 

 
 
 

ηεκάρηα 

 
 
 

0,072683 € 

 
 
 

11.447,57 € 

 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

 
11.447.,57 € 

 
 

  



 

Ένησπο οικονομικής   προζθοράς 

 

 
 
 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

Λνγαξηαζκψλ 
θαηαλάισζεο 

λεξνχ 

 
 
 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

 

 
 

Σηκή 
Μνλάδνο 

-€- 
 

(ρσξίο 
Φ.Π.Α) 

 
 

πλνιηθή 
Γαπάλε 

-€- 
( ρσξίο 
Φ.Π.Α ) 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΚΣΤΠΩΗ, 

 
ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ  

 
ΤΓΡΔΤΗ 

 
 

 
157.500,00 

 
 

 
ηεκάρηα 

  

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

 

 

 
 

Φ.Π.Α. 23% 

 

 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

O Πξνζθέξσλ  

(θξαγίδα – Τπνγξαθή) 

 

 

  



 

TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1.1 Ένησπο « ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΔΡΟΤ» Έληππν δχν φςεσλ- Γείγκα 1 
(Παξαξηήκαηνο) 

Γηα  ιφγνπο  ζπληνκίαο ζηελ  δηαηχπσζε    ην  έληππν  «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
ΝΔΡΟΤ» ζα αλαθέξεηαη, ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο,  σο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ». 

Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ», ζα είλαη δηαζηάζεσλ 210 Υ 297 ρηιηνζηά.  Σν ραξηί ζην νπνίν ζα 
ηππσζεί  πξέπεη  λα  είλαη  θαζαξφ θαη ρσξίο  αιινηψζεηο.  Ιδηαίηεξα  ζηελ  γξακκή  νπηηθήο 
αλάγλσζεο δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηίγκαηα. Σξχπεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην 
έληππν. 

ηελ   πίζσ φςε ηνπ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζα ππάξρνπλ πιαίζηα θαη θείκελα (π.ρ αλαγγειία 
βιαβψλ, θνηλσληθά κελχκαηα θιπ) φπσο εκθαλίδνληαη ζην δείγκα 1. Η ηειηθή κνξθή ζα 
δηαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξν ηεο ηειηθήο εθηχπσζεο. 

ην κέξνο ηνπ απνθφκκαηνο ηνπ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζα πεξηιακβάλεηαη ην δειηίν ησλ ΔΛ.ΣΑ  
ΑΔ  «ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΠΡΑΞΗ / ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ Ο», κε  ηελ  κνξθή  πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
δείγκα 1 ην νπνίν ζα ηεξεί ηηο   ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ΔΛ.ΣΑ ΑΔ. Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ απφ ηα ΔΛ.ΣΑ ΑΔ θαη ίζρπαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο 
ζχκβαζεο κε ηελ ΓΔΤΑΚ είλαη νη εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΡΙΑΓΡΑΦΔ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΔΛ.ΣΑ ΑΔ 

1.  Βάξνο : 100 + ή - 5% γξαµµάξηα ζην ηεηξαγσληθφ κέηξν , κεηξνχκελν µε ηε κέζνδν 
TAPPE T 410 - OS - 61. 

2.  Λεηφηεηα : Αλάγλσζε απφ 90 έσο 210 κνλάδεο , κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν SHEFFIELD ή 
απφ 22,5 έσο 85 κνλάδεο ( SEC / 50 CO ) , κεηξνχκελε µε ηελ κέζνδν GURLEY . Μέζνδνο 
ειέγρνπ TAPPI I 497 - SM - 48. 

3. Πάρνο : απφ 0,1 έσο 0,114 ρηιηνζηά . Μέζνδνο ειέγρνπ TAPPI T 411 - M - 44. 

4. Αληνρή ζε ζρίζηµν : Διάρηζηε 40 γξαµµ. θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο κεηξνχκελε µε ηε 
κέζνδν TAPPI T 414-TS -65 

5.  θιεξφηεηα : Διάρηζηε ζθιεξφηεηα 100 κνλάδεο ζηελ θαηά µήθνο δηάζηαζε κεηξνχκελε 
µε ηε κέζνδν GURLEY. 

6. Πνξψδεο : (GURLEY ) 15 κνλάδεο ( SEC /100 CC ) κεηξνχκελν µε ηε κέζνδν TAPPI T 460 
- M – 49 

7.  Αλαθιαζηηθφηεηα : Η µέζε αλαθιαζηηθφηεηα µηαο επηθάλεηαο 0,1 ηεηξαγσληθήο ίληζαο φρη 
µκηθξφηεξε απφ 85% , φηαλ ην νμείδην ηνπ καγλεζίνπ είλαη 100% , κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν 
TAPPI T 452-OS -58. 

8. Αδηαθάλεηα : Διάρηζηε 80% κεηξνχκελε µε ηε κέζνδν TAPPI T 425- M -60. 

9. Πεξηερφκελν ζε θνπξέιηα απφ βαµβάθη : Μέγηζην 2,5% θαηά πξνηίκεζε 0% 

10.  Αθαζαξζίεο  :  10  ζην  εθαηνκκχξην  ην κέγηζην.  Αθαζαξζίεο  κεγαιχηεξεο  απφ  0,12 
ρηιηνζηά (δηάµεηξνο) δελ είλαη δεθηέο. Μέζνδνο ειέγρνπ TAPPI T 437 - TS -63. 

11. ηηιπλφηεηα : Γελ γίλεηαη δεθηφ ραξηί µε επηθάιπςε ή πνιχ ζηηιπλφ. 



 

12. Ιδηφηεηεο επηθάλεηαο : Γελ γίλεηαη δεθηφ ραξηί αλζηζηάκελν ζε ιάδηα ή ιίπε. 

13. Φσζθνξηζµφο: Αλεπηζχκεηνο 

14. Υξψµα : Λεπθφ. 

Οη  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  ησλ  ΔΛ.ΣΑ. ΑΔ.  θαζψο  θαη  ηειηθή  κνξθή  ηνπ  απνθφκκαηνο 
«ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΠΡΑΞΗ / ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ Ο», ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξν ηεο ηειηθήο εθηχπσζεο. 

Η πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ ηνπ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ», ε γξακκνγξάθεζε, ην βάξνο θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην έληππν, λα ζπκθσλνχλ κε ην δείγκα 1 ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ε θάζε    πεξίπησζε,   ε    ηειηθή    έγθξηζε,   ηεο    καθέηαο    ηνπ    «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  ηνπ  απνθφκκαηνο  «ΣΑΥΤΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΠΡΑΞΗ / 
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ Ο»),  ζα δνζεί  απφ ηελ ΓΔΤΑΚ,  θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν αιιά 
θαη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ΔΛ.ΣΑ ΑΔ. 

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ αλσηέξσ ηειηθή έγθξηζε, ππνρξενχηαη  πξν ηεο ηειηθήο εθηχπσζεο,  λα 
απνζηείιεη  δείγκα  εθαηφ  (100)  εθηππσκέλσλ  δνθηκίσλ    ζηελ  ΓΔΤΑΚ,  πξνθεηκέλνπ  λα 
ειεγρζεί ε ζπκθσλία κε ηηο απαηηνχκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Κάζε κειινληηθή αιιαγή ζηε γξακκνγξάθεζε, ην βάξνο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 
ηνλ «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ», ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία θαη ησλ δχν 
κεξψλ. 

1.2 «ΦΑΚΔΛΟ»- έλα ρξψκα panton (κπιέ) 

Ο ΦΑΚΔΛΟ, ζα είλαη δηαζηάζεσλ 11 Υ 23 εθ. κε δεμί παξάζπξν απφ δηάθαλε δειαηίλα θαη 
θιείζηκν ζρήκαηνο ηξαπεδίνπ, απφ ραξηί ηνπιάρηζηνλ 90γξ. θαη  αλάινγα  πξνζαξκνζκέλνο 
ψζηε ν «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ» λα εζσθιείεηαη ζε ηξία κέξε ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Δθηφο  ηελ  επσλπκία  ηεο  ΓΔΤΑΚ,    ζα  έρεη  ηππσκέλν  θείκελν  κε  ηηο  πηζαλέο  αηηίεο 
επηζηξνθήο φπσο «άγλσζηνο», «αλεπαξθήο δ/λζε», «ζπλσλπκία», «αδήηεην», «απεβίσζε», 

«έθπγε ρσξίο λα αθήζεη δ/λζε», «δ/λζε δπζαλάγλσζηε», «απαξάδεθην». 

Ο  ΦΑΚΔΛΟ δελ   ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη θειίδεο ή άιια ειαηηψκαηα. Η πνηφηεηα ηνπ 
ραξηηνχ, ε γξακκνγξάθεζε, ην βάξνο νη δηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 
ΦΑΚΔΛΟ, λα ζπκθσλνχλ κε ην δείγκα 2 ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ηειηθή έγθξηζε  ηεο καθέηαο ηνπ «ΦΑΚΔΛΟΤ» ζα δνζεί  απφ ηελ 
ΓΔΤΑΚ. 

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ αλσηέξσ ηειηθή έγθξηζε, ππνρξενχηαη-  πξν ηεο ηειηθήο εθηχπσζεο,  λα 
απνζηείιεη  δείγκα  πελήληα  (50)  εθηππσκέλσλ  δνθηκίσλ  ζηελ  ΓΔΤΑΚ,  πξνθεηκέλνπ  λα 
ειεγρζεί ε ζπκθσλία κε ηηο απαηηνχκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

1.3 ΒΑΡΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Σν φξην βάξνπο έθαζηνπ ηαρπδξνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ήηνη έθαζηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ κε ηνλ 
εζσθιεηφκελν «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ»  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 50 γξ. 

 



 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ - ΔΚΣΤΠΩΖ - ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ  

 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ο Αλάδνρνο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ   πνπ ηνπ παξαδίδνληαη,   ππνρξενχηαη λα παξάγεη, λα 
εθηππψλεη, λα εκθαθειψλεη θαη λα παξαδίδεη ηνπο «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο,  ην 
πνιχ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ. Η εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηελ «Δληνιή Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ». 

Η εκθαθέισζε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε αιινίσζε ηνπ 
εζσθιεηφκελνπ  «ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ» αιιά  θαη  λα  κελ  απνθξχπηνληαη  ηα  Πιήξε ηνηρεία 
Παξαιήπηε απφ ην παξάζπξν ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ. 

Ωο  «Πιήξε ηνηρεία Παξαιήπηε» ε  ΓΔΤΑΚ  νξίδεη  ηα  εμήο:  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΝΟΙΚΟΤ (εθφζνλ ππάξρεη δεισκέλνο), Γ/ΝΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ, ΠΔΡΙΟΥΗ, ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                          ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ - ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
 

 

 

ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ                                                               

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθήο & 

 Οηθνλνκηθήο    Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

Οηθνλνκνιφγνο    

    

                                                                                    

 

 

 

 

ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

                             

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 
 



 

                                         


