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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.906,00 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων  
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ-
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ»                  

 
CPV 22140000-3 

(Ενημερωτικά Έντυπα) 
 

CPV 30199710-0 
(Συπωμένοι φάκελοι) 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε  Η  
 

 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, 
αφορά την προμήθεια εντύπων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης και φακέλων 
αλληλογραφίας και προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες αποστολής των ειδοποιητηρίων των 
λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών στους οφειλέτες. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.906,00ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.00 με τίτλο: «ΕΝΣΤΠΑ» με πιστώσεις ύψους 3.150,00€ 
και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 756,00€. 
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 05/08/2021  Άμφισσα 05/08/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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 Τ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΥΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ» με CPV 22140000-3 και 
30199710-0. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.906,00ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.00 με τίτλο: «ΕΝΣΤΠΑ» με πιστώσεις ύψους 
3.150,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 
756,00€. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους 
αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό υπογράφεται από το 
δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα είδη που περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση, στην αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα. Η παραλαβή των 
υλικών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Τπηρεσία, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 
παράδοση των υλικών στην αποθήκη υλικών της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 

 
Φρόνος παράδοσης 
Σα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών 
και εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των (30) τριάντα 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της 
υπηρεσίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. Οι νέες 
δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής – μεταφοράς, νέα υλικά κλπ.) θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος εφόσον από τη 
χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα 
της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 
του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά 
πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα 
τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16) 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 05/08/2021  Άμφισσα 05/08/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 
 
 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Υ Ε   
 
Αντικείμενο της προμήθειας: 

1. Πρόκειται για προμήθεια έντυπων λογαριασμών  ύδρευσης-αποχέτευσης σε χαρτί γραφής 
Α4, 80 gr με περφορέ, εκτύπωση δύο όψεων με  προτυπωμένα τα στοιχεία της ΔΕΤΑ του 
Δήμου Δελφών στις  δυο όψεις της σελίδας, όπως φαίνεται  παρακάτω: 
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ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
RFΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

 

 

Μπνξείηε λα εμνθιείηε ηνλ ινγαξηαζκό ζαο κε όπνηνλ ηξόπν από ηνπο παξαθάηω ζαο εμππεξεηεί θαιύηεξα: 

Με ηνλ κνλαδηθό θωδηθό ειεθηξνληθήο πιεξωκήο πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ κπξνζηηλή όψε ηνπ ινγαξηαζκνύ κπνξείηε λα θάλεηε: 

1. Πιεξσκή (Υσξίο Έμνδα πλαιιαγήο) ζηα Σακεία ηεο Έδξαο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
ηνπ Δήκνπ Δειθώλ θάζε εξγάζηκε εκέξα από ηηο 8:00 έσο ηηο 13:30 

Δεκνηηθή Ελόηεηα Δηεύζπλζε Σειέθσλν 
Άκθηζζαο Γξαθεία ΓΔΥΑ – Λ. Κ. Καξακαλιή & 4εο Αλωλύκνπ T.K 33100 22650-79197-98 

 
2. Πιεξσκή ζηηο Σξάπεδεο ή κέζσ e-banking / phonebanking ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Δπηζθεθζείηε ηηο Τξάπεδεο ηνπ πίλαθα θαη πιεξώζηε 
κε βάζε ηνλ κνλαδηθό θωδηθό ειεθηξνληθήο 
πιεξωκήο. Καηά ηελ πιεξωκή ηνπ ινγαξηαζκνύ κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (Καηάζηεκα ηξαπεδώλ, E-
banking, PhoneBanking) ηα έμνδα ζπλαιιαγήο 
επηβαξύλνπλ ηνλ πειάηε αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο θάζε ζπλεξγαδόκελεο 
ηξάπεδαο. 
 
3. Πιεξσκή ζε Δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ δηαζέηνπλ ην ζύζηεκα πιεξσκήο easy pay point, 

Δίθηπν Πξαθηνξείσλ ΟΠΑΠ ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ Δειθώλ θαη Δίθηπν πλεξγαηώλ ησλ ΕΚΣΑ ΑΕ.  

 
Η Δμόθιεζε ηνπ πνζνύ πξέπεη λα νινθιεξωζεί θαη κε ηνπο ηξεηο παξαπάλω ηξόπνπο έωο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη. 

Μεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία ν ινγαξηαζκόο επηβαξύλεηαη κε ηα λόκηκα Τέιε Καζπζηέξεζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνπιεξωζνύλ ΛΟΜΟ ζηα Τακεία ηεο ΓΔΥΑ. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηα Τακεία ηωλ Γεκνηηθώλ Δλνηήηωλ θαη ζηηο Υπεξεζίεο ηεο ΓΔΥΑ  

 

ΥΡΗΘΛΑ ΣΗΚΕΦΩΜΑ 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Τειέθωλν 22650-79198 Δξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

Βιάβεο Τειέθωλν 22650-72576 Δξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

 

ΥΡΗΘΛΕ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΕ  

 ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ή ηεο θαηακέηξεζεο απεπζπλζείηε άκεζα ζην γξαθείν ηεο 

Δεκνηηθήο Ελόηεηαο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην.  

 Γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ δηαξξνώλ από ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία Ύδξεπζεο δελ 

επζύλεηαη, ν θαηαλαισηήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ θαηαλάισζε από ηνλ πδξνκεηξεηή ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

 Η εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα εθνδηαζκέλε κε γεληθό δηαθόπηε θαη βαιβίδα αλεπίζηξνθεο. 

πκβνπιεπηείηε  ζρεηηθά ηνλ πδξαπιηθό ζαο. 

 Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ην θξεάηην ειεύζεξν θαη θαζαξό γηα ηελ αλεκπόδηζηε ιήςε ησλ ελδείμεσλ 

ηνπ πδξνκεηξεηή. 

 Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηελ ΔΕΤΑ ηνπ Δήκνπ Δειθώλ γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην 
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ πδξεπόκελνπ αθίλεηνπ.   

 
 

Σξάπεδεο  Ιαηάζηεκα ΑΣΛ 
E-

Banking 
Phone 

Banking 

EUROBANK   √ √ √ √ 

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  √  √ √ 

ALPHA BANK    √ √ 

ΣΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΘΡΑΘΩ 

√  
(ΛΕ ΥΡΕΩΗ 

ΚΟΓΑΡΘΑΛΟΤ) 

 
 √ √  
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2. Επίσης η μελέτη αφορά και την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας διαστάσεων 11,4cm x 
22,9cm με δεξί παράθυρο διαστάσεων 4,5cmx10,5cm, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγισμα 
και προτυπωμένη την σφραγίδα της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, την σφραγίδα προπληρωμένου 
τέλους και την σφραγίδα με τους λόγους επιστροφής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 
  
  

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 05/08/2021  Άμφισσα 05/08/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΣΤΠΑ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ  

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    
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Άμφισσα 05/08/2021  Άμφισσα 05/08/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ (€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 
ΕΝΣΤΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΣΕΜ 50.000 0,028 1.400,00 22140000-3 

2 ΥΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ ΣΕΜ 50.000 0,035 1.750,00 30199710-0 

ΤΝΟΛΟ 3.150,00  

Υ.Π.Α. 24%    756,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.906,00  


