
 

 

 Σελίδα 1 από 6 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

            Αξηζ. Κειέηεο: 23/2018 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΛOΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ : «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ- ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛOΓΑΡΙAΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 38.097,50 €  

 πλέον Φ.Π.Α. 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

            Αξηζ. Κειέηεο: 23/2018 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ- 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΔΡΕΤΗ» 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 

 

Κε ηελ παξνχζα  κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε εξγαζίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2019-20 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νκαδηθήο δηαλνκήο ησλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ζην Γήκν Θέξκεο. Ζ ππεξεζία απηή εληάζζεηαη ζηνλ 

θσδηθφ ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π. (CPV:2008) 79571000-7  «Τπεξεζίεο 

ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ» . Ζ  δαπάλε  ηεο  ζα  θαιπθζεί  απφ  ηδίνπο πφξνπο, ζα 

εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 θαη ζηνπο Θ.Α. ….. & Θ.Α  54-02-

02-0623. Ζ ςήθηζε ηεο πίζησζεο θαη ε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ζα δηελεξγεζεί θαηά 

ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο θαη κε ηελ ςήθηζε ησλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ελψ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 38.097,5€ (πιένλ 

Φ.Π.Α.24%). 

 
TEXNIKΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
1. Ανηικείμενο επγαζίαρ 

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ νκαδηθή απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηεο 

ΓΔΤΑ ΘΔΡΚΖ,  ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, εληφο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο αιιά θαη ζε 

φπνην ηφπν εληφο ή εθηφο Διιάδνο δηακέλνπλ θαηαλαισηέο ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο βάζεη 

ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ην αξκφδην ηκήκα απνζηνιψλ θαη αθνξά ηελ απνζηνιή 

φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ βεβαησζέλησλ (θαηαιφγσλ) γηα ην έηνο 2019, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.    
 Ο ανάδοσορ οθείλει να διαθέηει «ςζηήμαηα Διασείπιζηρ 

Ποιόηηηαρ», ζύμθωνα με ηο Διεθνέρ Ππόηςπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001:2008 

 
2. Διαηάξειρ πος ιζσύοςν 

α) Σνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

β) Σνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87Α). 

γ) N. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α') : Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 

[Πξφγξακκα «ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η»] 

δ)Σνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν -Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε)Σεο ΘΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΘ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

,Αληαγσληζηηθφηεηαο ,Τπνδνκψλ ,Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

ζη)Σνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α726.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο». 

δ) Σνπ Λ. 4412/2016(ΦΔΘ 147/08-08-2016) “Γεκφζηεο πκβάζεηο ,΄Δξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ” 

https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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ε) Σνπ Λ. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Κεηαθνξψλ, 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ζ) Σνπ Θαλνληζκνχ Δηδηθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

(Θαλνληζηηθή Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αξ. απνθ. 529/229/2009 ΦΔΘ 1439/Β/2009), 

η) Σνπ Θαλνληζκνχ Γεληθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

(Θαλνληζηηθή Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αξ. απνθ. 504/145/2008 ΦΔΘ 46/Β/2009) 

θ) Σεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 504/145/2008 ΦΔΘ 46/Β/2009 Θαλνληζηηθήο 

Απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

θα) Σεο απφθαζεο κε αξηζκφ 29030/816/2-6-2012 «Θαζνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ επηβάιιεηαη θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

ι) Tνπ Θαλνληζκνχ Δηδηθψλ Αδεηψλ (ΦΔΘ 1876/Β/31-07-2013) θαη ηνπ Λ. 

4053/2012 (ΦΔΘ 44/Α/7-3-2012) γηα ηε Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο 

αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ηνπο ηξνπνπνηεί, ηνπο ζπκπιεξψλεη ή ηνπο 

αληηθαζηζηά, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε 

άιινπο φξνπο πνπ ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε ΔΔΣΣ ή άιιε δεκφζηα Αξρή, φπσο ε ΑΓΑΔ, δχλαηαη λα 

επηβάιεη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

κ) Σνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΦΔΘ 1874/Β/31-

07-2013) 

3. πκβαηηθά ηεχρε 

α). Σερληθή έθζεζε  

β).  Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

γ). Σερληθέο πξνδηαγξαθέο- πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 
4. ύμβαζη 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο . 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζηνιή 

φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ βεβαησζέλησλ (θαηαιφγσλ) γηα ην έηνο 2019, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.    

 

5. Εγγςήζειρ 

Ο νξηζηηθφο αλάδνρνο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο  

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππιν ή καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή ίζε πξνο ην 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72, 

παξ. 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ή ρξνλνινγία ιήμεσο 

δελ γίλνληαη δεθηέο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ θαη ηελ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 
6. Σόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών 

Ζ θαηάζεζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ(ινγαξηαζκψλ- επηζηνιψλ) ζα 

γίλεηαη ζην θαηάζηεκα Θέξκεο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-065.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.adae.gr/
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP687-327.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP687-327.pdf
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θαηάζηεκα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη κε 

πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ γηα ηελ παξαιαβή πεξηζπιινγή ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. 

Ζ επίδνζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ(ινγαξηαζκψλ- επηζηνιψλ)  ζα γίλεηαη 

ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη επί απηψλ. 

Ζ παξάδνζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ(ινγαξηαζκψλ- επηζηνιψλ)ζα 

νινθιεξψλεηαη εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

Δάλ ε δηεχζπλζε επηζηνιήο είλαη αλχπαξθηε, ή αδχλαην λα εληνπηζζεί, ηφηε ε 

επηζηνιή ζα επηζηξέθεηαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο άκεζα (εληφο 

ηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο) ΑΣΔΙΩ, κε ζπκπιεξσκέλε επί ηνπ 

θαθέινπ ηελ αηηία επηζηξνθήο (αιιαγή δηεχζπλζεο, άγλσζηνο παξαιήπηεο θιπ.) 

Σα ηέιε επαλαπνζηνιήο βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη:  

 Λα δηαζέηεη Δηδηθή Άδεηα Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

 Λα ηεξεί ην απφιπην ηεο αιιεινγξαθίαο 

 Λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ρξεζηψλ 

 Λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

 

7. Όποι διακίνηζηρ ηασςδπομικών ανηικειμένων(λογαπιαζμών- 

επιζηολών) 

Ζ αιιεινγξαθία ζα παξαδίδεηαη ζε θαθέινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο θαη 

ηελ παξάδνζε ηεο ζηνπο παξαιήπηεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιήθηεθε  απφ ηελ 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 
Ο θάκελορ θα θέπει ηα ζηοισεία ηος αποζηολέα και ηα ζηοισεία ηος παπαλήπηη,  

θα είναι μεγέθοςρ 11,4 Υ 22,9 εκαηοζηών και βάποςρ έωρ 20 γπαμμαπίων 

 
8. Παπαλαβή επγαζιών 

Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή. Δάλ θαηά ηελ 

παξαιαβή δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, επηηξνπή 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. 

 
 9. Σπόπορ πληπωμήρ -Κπαηήζειρ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη  κε ηελ εμφθιεζε  ηζφπνζσλ ηηκνινγίσλ, 

εληφο δηκήλνπ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη  ηνλ έιεγρν ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο.  

 
10. Έκπηωζη αναδόσος 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ: 

 

1. αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

2.  αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

   Θέξκε, 1/10/2018 

Θεσξήζεθε 

 

Καξία Θσζηίθα 

Γ/ληξηα Γ/θσλ & Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ Σεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

         

 

πληάρζεθε 

 

 

Καξία Εσληαλνχ 

 

 

 

 

 



 

 

 Σελίδα 5 από 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

            Αξηζ. Κειέηεο: 23/2018 

 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ- 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ» 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

 Επγαζία Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδορ € 
Δαπάνη  € 

  1 Γηαλνκή ινγαξηαζκψλ- επηζηνιψλ    ΣΚΥ 77.750 0,49 38.097,5 

 ΤΝΟΛΟ 38097,5 

 Φ.Π.Α.          9143,4 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 47240,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Θέξκε, 1/10/2018 

 
 

Θεσξήζεθε 
 
 
 

Καξία Θσζηίθα 

Γ/ληξηα Γ/θσλ & Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ Σεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ 

 

πληάρζεθε 
 
 
 

  Εσληαλνχ Καξία 
 

 



 

 

 Σελίδα 6 από 6 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 Αξηζ. Κειέηεο: 23/2018 

 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 Επγαζία Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδορ € 
Δαπάνη  € 

1 
Γηαλνκή ινγαξηαζκψλ- 

επηζηνιψλ  
  ΣΚΥ 77.750   

 ΤΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α.  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 
ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ: 

…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 

 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: 

 

 

 

 

 

                                                                          Θέξκε,    /    /2018 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 


