
Σελίδα 1 από 9 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.962,92 € ΜΕ  Φ.Π.Α. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 
 

CPV 30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας) 
22500000-5 (Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις) 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

  Το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών τόνερ για 
εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ μηχανήματα και τυμπάνων που θα καλύψουν τις ανάγκες της 
Δ.Ε.Υ.Α.  του Δήμου Δελφών. Η προμήθεια των ανταλλακτικών τόνερ (μελανιών) και τν 
τυμπάνων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις ανάγκες που θα 
δημιουργούνται στην διάρκεια του έτους. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.962,92 ευρώ (€) με  
Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.01 με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.583,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 379,92€. 
 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών τόνερ (μελανιών)που θα 
καλύψουν τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.  του Δήμου Δελφών. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει 
προϋπολογισθεί στο ποσό των ευρώ 1.962,92 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 και η προμήθεια θα 
βαρύνει τους κωδικούς 64.07.01 με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» με 
πιστώσεις ύψους 1.583,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με 
πιστώσεις ύψους 379,92€. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

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

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε) Η προσφορά του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις 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 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ανακοίνωση Αποτελέσματος 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 
105 παρ.4 Ν.4412/16). 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Συμφωνητικό 
Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό σύμβαση 
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Την τιμή  
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Τον τρόπο πληρωμής.  
Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους 
αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το 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 8ο 
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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564


Σελίδα 5 από 9 

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 9ο 
Τόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη έτοιμα προς 
χρήση, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών. 
 
Χρόνος παράδοσης 

Η προμήθεια των υλικών  θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από έγγραφή ή προφορική εντολή 
της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών με βάση τις ανάγκες της. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της  έγγραφής ή προφορικής 
εντολή της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Για τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα 
κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα με αποτέλεσμα :  

● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού  
● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  
● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται  
● μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 

(αριθμού σελίδων εκτύπωσης) 
Θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας,  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 11ο 
Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 
να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την τμηματική 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 
Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

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

«Εξοφλήθηκε». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671


Σελίδα 6 από 9 

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής 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) 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα ανταλλακτικά αναλώσιμα υλικά των εκτυπωτικών μηχανημάτων πρέπει  να πληρούν τις 
προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 
Πρέπει να παραδίδονται εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς. 
Στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται οι ημερομηνίες κατασκευής και λήξης, ο τύπος 
του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται. Επιπλέον, ως προς τα ισοδύναμα προϊόντα 
διευκρινίζεται ότι στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφεται εκτός των παραπάνω και η 
επωνυμία του κατασκευαστή. 
Επίσης στην περίπτωση των ισοδυνάμων προϊόντων για την εξασφάλιση της ποιότητας τόσο της 
εκτύπωσης όσο και της ορθής λειτουργίας των συσκευών  θα πρέπει: 

1. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι  πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 
14001:2004 και  να προσκομισθούν  τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών. 

2. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι 
ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870(για toner cartridges) ή 
ισοδύναμες . 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα 
δικαιώματα του κατασκευαστή των γνήσιων και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των 
ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μηχανήματος . 
Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή ή φωτοτυπικό της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου 
Δελφών από τη χρήση ισοδύναμων toner (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 
κατασκευάστρια εταιρεία είτε εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων) ο ανάδοχος 
θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή την 
αντικατάσταση του μηχανήματος με καινούργιο ίδιων προδιαγραφών, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών . 
Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα έγραφα επίσημα μεταφρασμένα στην 
ελληνική γλώσσα: 

 Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή ότι τα αναλώσιμα 
πληρούν τις προδιαγραφές των ISO 19752 ,ISO 19798 ,ISO 24711 ή ισοδύναμες. 

 Αποδεικτικά έγγραφα του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, που πιστοποιούν 
/υποδεικνύουν αναλυτικά την διαδικασία ανακατασκευής και να βεβαιώνουν ότι όλα 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την ανακατασκευή των τόνερ 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον . 

Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου υλικού να 
πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μηχανήματος 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων /αναπαραγωγών μικρότερος από τον 
αριθμό που προβλέπεται από το αντίστοιχο αυθεντικό ή η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ισάξια 
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του αυθεντικού θα αντικατασταθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση  της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου 
Δελφών 
 
Όσο αφορά τα γνήσια αναλώσιμα θα πρέπει να είναι  καινούρια,  αμεταχείριστα και  προϊόντα 
της κατασκευάστριας εταιρείας. 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 

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

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη 

1 
Lexmark MS811N  25.000 σελ. 
compatible 

2 33,00    66,00 

2 
Samsung M2070 6.000 σελ. 
compatible 

2 8,00  16,00 

3 RICOH 2702 toner 2 30,00 60,00 

4 XEROX B235 (3.000 σελ) toner 8 55,00 440,00 

5 XEROX B235 (10.000 σελ) drum 2 65,00 130,00 

6 PANTUM BM5100 (15.000 σελ) toner 4 120,00 480,00 

7 PANTUM BM5100 (30.000 σελ) drum 2 98,00 196,00 

8 G&G GT410 (11.000 σελ) toner 2 65,00 130,00 

9 G&G GT410 (25.000 σελ) drum 1 65,00 65,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.583,00 

 ΦΠΑ 24%    379,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.962,92 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 


