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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προμήθεια: Προμήθεια Εντύπων  

 

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ                       Λογαριασμών Ύδρευσης 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                       Αποχέτευσης και Φακέλων 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

                      Αλληλογραφίας         

Ταχ. Δ/νση: Υπολ/γού Γάτου 12 Α.Μ. 27/2023 

T.K.33100, Άμφισσα  

ΤΗΛ/FAX: 2265023766  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.906,00 € ΜΕ  Φ.Π.Α. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»                  

 
CPV 22140000-3 

(Ενημερωτικά Έντυπα) 
 

CPV 30199710-0 
(Τυπωμένοι φάκελοι) 
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Ταχ. Δ/νση: Υπολ/γού Γάτου 12  

T.K.33100, Άμφισσα  

ΤΗΛ/FAX: 2265023766  

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Μελετών, Λειτουργίας και Συντήρησης 
Υποδομών του Δήμου Δελφών για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών σε εφαρμογή της αριθ. 
πρωτ. οικ. 4060/30-12-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο Φορέων και αφορά στην 
προμήθεια εντύπων λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης και φακέλων αλληλογραφίας και 
προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες αποστολής των ειδοποιητηρίων των λογαριασμών ύδρευσης 
και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών στους οφειλέτες. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.906,00ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. 
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2023 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.00 με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΑ» με πιστώσεις ύψους 3.150,00€ 
και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 756,00€. 
 
 
 
 

 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 20/01/2023 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 20/01/2023 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 
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Σ Υ 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» με CPV 22140000-3 και 
30199710-0. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.906,00 ευρώ (€) με  
Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2023 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 64.07.00 με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΑ» με πιστώσεις ύψους 
3.150,00€ και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.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 - 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 
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 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 
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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. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Συμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό 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 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 

Τόπος Παράδοσης 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα είδη που περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση, στην αποθήκη υλικών της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα. Η παραλαβή των 
υλικών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία, 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 ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών. 
Χρόνος παράδοσης 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΥΑ 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 
εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΥΑ 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 ΔΕΥΑ 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 ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 
του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

Πλημμελής κατασκευή 
Σε 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 

Τρόπος 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 ΔΕΥΑ 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». 
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) 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 20/01/2023 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 20/01/2023 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 
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 ΔΕΥΑ του 
Δήμου Δελφών στις  δυο όψεις της σελίδας, όπως φαίνεται  παρακάτω: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
RFΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

 

 

Μπορείτε να εξοφλείτε τον λογαριασμό σας με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας εξυπηρετεί καλύτερα: 

Με τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται 
στην μπροστινή όψη του λογαριασμού μπορείτε να κάνετε: 

1. Πληρωμή (Χωρίς Έξοδα Συναλλαγής) στα Ταμεία της Έδρας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του Δήμου Δελφών κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8:00 έως τις 13:30 

Δημοτική Ενότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο 
Άμφισσας Γραφεία ΔΕΥΑ – Λ. Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου T.K 33100 22650-79197-98 

 
2. Πληρωμή στις Τράπεζες ή μέσω e-banking / phonebanking σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Επισκεφθείτε τις Τράπεζες του πίνακα και πληρώστε 
με βάση τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής 
πληρωμής. Κατά την πληρωμή του λογαριασμού με 
οποιονδήποτε τρόπο (Κατάστημα τραπεζών, E-
banking, PhoneBanking) τα έξοδα συναλλαγής 
επιβαρύνουν τον πελάτη ανάλογα με την εκάστοτε 
τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης 
τράπεζας. 
 
3. Πληρωμή σε Δίκτυο συνεργατών της Τράπεζας Πειραιώς που διαθέτουν το σύστημα πληρωμής easy pay point, 

Δίκτυο Πρακτορείων ΟΠΑΠ στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών και Δίκτυο Συνεργατών των ΕΛΤΑ ΑΕ.  
 

4. Πληρωμή μέσω της εφαρμογής e-bill. Μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή των λογαριασμών σας στο εξής μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσετε, καθώς επίσης και την άμεση 
εξόφληση τους με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Μπορείτε να επισκεφτείτε την υπηρεσία e-bill της 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών στον παρακάτω σύνδεσμο: https://deya-ebill.gr/el#deya ή εναλλακτικά πατώντας πάνω 
στο σχετικό εικονίδιο που θα βρείτε στην αρχική σελίδα του επίσημου διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης 
https://deyadelphi.gr/. 

 
Η Εξόφληση του ποσού πρέπει να ολοκληρωθεί και με τους τρεις παραπάνω τρόπους έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ο λογαριασμός επιβαρύνεται με τα νόμιμα Τέλη Καθυστέρησης τα οποία μπορούν να 
αποπληρωθούν ΜΟΝΟ στα Ταμεία της ΔΕΥΑ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Ταμεία των Δημοτικών Ενοτήτων και στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑ  

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Γενικές Πληροφορίες Τηλέφωνο 22650-79198 Εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Βλάβες Τηλέφωνο 22650-72576 Εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης του λογαριασμού ή της καταμέτρησης απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο της 

Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το ακίνητο.  

 Για την αποφυγή τυχόν διαρροών από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις για τις οποίες η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν 

ευθύνεται, ο καταναλωτής οφείλει να παρακολουθεί την κατανάλωση από τον υδρομετρητή σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα 

αντεπιστροφής. Συμβουλευτείτε  σχετικά τον υδραυλικό σας. 

 Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το φρεάτιο ελεύθερο και καθαρό για την ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων 

του υδρομετρητή. 

 Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνει την ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών για οποιαδήποτε μεταβολή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του υδρευόμενου ακίνητου.   

 

 

Τράπεζες  Κατάστημα ΑΤΜ 
E-

Banking 

Phone 

Banking 

EUROBANK   √ √ √ √ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  √  √ √ 

ALPHA BANK    √ √ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

√  
(ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 

 
 √ √  

https://deya-ebill.gr/el#deya
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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 ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, την σφραγίδα προπληρωμένου 
τέλους και την σφραγίδα με τους λόγους επιστροφής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 
  
  

 
 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 20/01/2023 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 20/01/2023 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Προμήθεια: Προμήθεια Εντύπων  

 

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ                       Λογαριασμών Ύδρευσης 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                       Αποχέτευσης και Φακέλων 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

                      Αλληλογραφίας         

Ταχ. Δ/νση: Υπολ/γού Γάτου 12  

T.K.33100, Άμφισσα  

ΤΗΛ/FAX: 2265023766  

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 
ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΕΜ 50.000 0,028 1.400,00 22140000-3 

2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΜ 50.000 0,035 1.750,00 30199710-0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.150,00  

Φ.Π.Α. 24%    756,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.906,00  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 20/01/2023 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 20/01/2023 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
Παναγιώτης Κακκανάς 

ΤΕ Μηχανικός 
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