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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Γ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

            Αξηζ. Μειέηεο: 2/2018 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ : «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ 
ΤΠΗΡΔΙΔ- ΟΜΑΓΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΛOΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ : «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ- ΟΜΑΓΙΚΗ 

ΓΙΑΝΟΜΗ ΛOΓΑΡΙAΜΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 38.097,5 €  

 πλέον Φ.Π.Α. 24% 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Γ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

            Αξηζ. Μειέηεο: 2/2018 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ : «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ- 

ΟΜΑΓΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ» 

 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 

Με ηελ παξνύζα  κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε εξγαζίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ γηα ην έηνο 2018-19 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νκαδηθήο δηαλνκήο ηωλ 

ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο  ζην Γήκν Θέξκεο. Ζ ππεξεζία απηή εληάζζεηαη ζηνλ 

θωδηθό ηνπ αξρείνπ εηδώλ ηνπ Δ.Π.Π. (CPV:2008) 79571000-7  «Τπεξεζίεο 

ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ» . Ζ  δαπάλε  ηεο  ζα  θαιπθζεί  από  ηδίνπο πόξνπο, 

είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2018 ελώ ζα πξνβιεθζεί 

αληίζηνηρε πίζηωζε ζην  έηνο 2019 θαη εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζό 

ηωλ 38.097,5 € (πιένλ Φ.Π.Α.24%). 

 
TEXNIKΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
1. Ανηικείμενο επγαζίαρ 

Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζίαο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη εηδηθόηεξα ζηελ νκαδηθή απνζηνιή ηωλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηεο 

ΓΔΤΑ ΘΔΡΜΖ,  ζηνπο θαηαλαιωηέο ηεο, εληόο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο αιιά θαη ζε 

όπνην ηόπν εληόο ή εθηόο Διιάδνο δηακέλνπλ θαηαλαιωηέο ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο βάζεη 

ηωλ θαζνξηζκέλωλ από ην αξκόδην ηκήκα απνζηνιώλ θαη αθνξά ηελ απνζηνιή 

όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ ηωλ βεβαηωζέληωλ (θαηαιόγωλ) γηα ην έηνο 2018, από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ εμαληιήζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ 

ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ.    
 Ο ανάδοσορ οθείλει να διαθέηει «ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ 

Ποιόηηηαρ», ζύμθωνα με ηο Γιεθνέρ Ππόηςπο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 

 
2. Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 

α) Σνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ».  

β) Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

γ) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεωηηθή αλάξηεζε 

λόκωλ θαη πξάμεωλ ηωλ θπβεξλεηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλωλ ζην δηαδίθηπν -Πξόγξακκα Γηαύγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ)Σεο ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεύρνο Β) κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

,Αληαγωληζηηθόηεηαο ,Τπνδνκώλ ,Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ. 

ε)Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο ... θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο». 

ζη) Σνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/08-08-2016) “Γεκόζηεο πκβάζεηο ,΄Δξγωλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ” 

δ) Σνπ Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ, Μεηαθνξώλ, 

Γεκνζίωλ Έξγωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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ε) Σνπ Καλνληζκνύ Δηδηθώλ Αδεηώλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

(Καλνληζηηθή Απόθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αξ. απνθ. 529/229/2009 ΦΔΚ 1439/Β/2009), 

ζ) Σνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

(Καλνληζηηθή Απόθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. αξ. απνθ. 504/145/2008 ΦΔΚ 46/Β/2009) 

η) Σεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 504/145/2008 ΦΔΚ 46/Β/2009 Καλνληζηηθήο 

Απόθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

ηα) Σεο απόθαζεο κε αξηζκό 29030/816/2-6-2012 «Καζνξηζκόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 

πνπ επηβάιιεηαη θαη’ απνθνπή απνδεκίωζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ. 

θ) Tνπ Κανονιζμού Διδικών Αδειών (ΦΔΚ 1876/Β/31-07-2013) θαη ηνπ Ν. 

4053/2012 (ΦΔΚ 44/Α/7-3-2012) γηα ηε Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ηνπο ηξνπνπνηεί, ηνπο 

ζπκπιεξώλεη ή ηνπο αληηθαζηζηά, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ, θαζώο θαη κε άιινπο όξνπο πνπ ν Τπνπξγόο Αλάπηπμεο, 

Αληαγωληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ, ε ΔΔΣΣ ή άιιε δεκόζηα 

Αξρή, όπωο ε ΑΓΑΔ, δύλαηαη λα επηβάιεη θάζε θνξά, ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, 

ι) Σνπ Κώδικα Γεονηολογίαρ Παποσήρ Σασςδπομικών Τπηπεζιών (ΦΔΚ 

1874/Β/31-07-2013) 

3. πκβαηηθά ηεύρε 

α). Σερληθή έθζεζε  

β).  Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

γ). Σερληθέο πξνδηαγξαθέο- πγγξαθή ππνρξεώζεωλ 

 
4. ύμβαζη 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζύκβαζε ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο . 

Ζ ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζηνιή 

όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ ηωλ βεβαηωζέληωλ (θαηαιόγωλ) γηα ην έηνο 2018, από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ εμαληιήζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ 

ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ.    

 

5. Δγγςήζειρ 

Ο νξηζηηθόο αλάδνρνο, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγωληζκόο  

ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ππιν ή καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή ίζε πξνο ην 5% (πέληε ηνηο εθαηό) ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ρωξίο ην ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη από πηζηωηηθά ηδξύκαηα ή άιια λνκηθά πξόζωπα 

πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλωζεο ή ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθωλίαο πεξί Γεκνζίωλ πκβάζεωλ, 

ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίωκα απηό. Μπνξνύλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη από ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείωλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηό ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ θαη 

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

παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρύνο ή ρξνλνινγία ιήμεωο 

δελ γίλνληαη δεθηέο. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξωζε όιωλ ηωλ πξνβιεπόκελωλ ειέγρωλ θαη ηε ζύληαμε ζρεηηθώλ 

πξωηνθόιιωλ θαη ηελ έγθξηζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  

 
 
 
6. Σόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών 

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
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP687-327.pdf
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Ζ θαηάζεζε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ(ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ) ζα 

γίλεηαη ζην θαηάζηεκα Θέξκεο ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο 

ιεηηνπξγίαο ηωλ Γεκόζηωλ Τπεξεζηώλ. ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ιεηηνπξγεί 

θαηάζηεκα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη κε 

πξνζωπηθό θαη κέζα ηνπ γηα ηελ παξαιαβή πεξηζπιινγή ηωλ ηαρπδξνκηθώλ 

αληηθεηκέλωλ ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη ρωξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. 

Ζ επίδνζε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ(ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ)  ζα γίλεηαη 

ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη επί απηώλ. 

Ζ παξάδνζε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ(ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ)ζα 

νινθιεξώλεηαη εληόο ηεζζάξωλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπο. 

Δάλ ε δηεύζπλζε επηζηνιήο είλαη αλύπαξθηε, ή αδύλαην λα εληνπηζζεί, ηόηε ε 

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

ηεζζάξωλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο) ΑΣΔΛΩ, κε ζπκπιεξωκέλε επί ηνπ 

θαθέινπ ηελ αηηία επηζηξνθήο (αιιαγή δηεύζπλζεο, άγλωζηνο παξαιήπηεο θιπ.) 

Σα ηέιε επαλαπνζηνιήο βαξύλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη:  

 Να δηαζέηεη Δηδηθή Άδεηα Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

 Να ηεξεί ην απόιπην ηεο αιιεινγξαθίαο 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε κεηαρείξηζε όιωλ ηωλ ρξεζηώλ 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ηωλ 

ρξεζηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηωηηθήο δωήο. 

 

7. Όποι διακίνηζηρ ηασςδπομικών ανηικειμένων(λογαπιαζμών- 

επιζηολών) 

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

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αιιεινγξαθίαο θαη 

ηελ παξάδνζε ηεο ζηνπο παξαιήπηεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιήθηεθε  από 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 ηωλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ νηθεία επηηξνπή. Δάλ θαηά ηελ 

παξαιαβή δηαπηζηωζνύλ απνθιίζεηο από ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, επηηξνπή 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. 

 
 9. Σπόπορ πληπωμήρ -Κπαηήζειρ 

Ζ πιεξωκή ηεο αμίαο ηωλ εηδώλ ζα γίλεη  κε ηελ εμόθιεζε  ηζόπνζωλ ηηκνινγίωλ, 

εληόο δηκήλνπ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη  ηνλ έιεγρν ηωλ λνκίκωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πιεξωκήο.  

 
10. Έκπηωζη αναδόσος 

Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεωηηθά έθπηωηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

όλνκα ηνπ θαη από θάζε δηθαίωκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλωκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ 

νξγάλνπ: 

 

1. αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθωζεί κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθωλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

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

 

                                                                                         Θέξκε, 

18/01/2018 

Θεωξήζεθε 

 

Μαξία Κωζηίθα 

Γ/ληξηα Γ/θωλ & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ Σεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

 

πληάρζεθε 

 

 

Μαξία Εωληαλνύ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Γ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

            Αξηζ. Μειέηεο: 2/2018 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ : «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ- 

ΟΜΑΓΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ» 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

 Δπγαζία Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδορ € 
Γαπάνη  € 

  1 Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ    ΣΜΥ 77.750 0,49 38.097,5 

 ΤΝΟΛΟ 38097,5 

 Φ.Π.Α.          9143,4 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 47240,9 

 
Σα αλωηέξω αλαιύνληαη ωο εμήο: 

 Δπγαζία Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδορ € 
Γαπάνη  € 

1 
Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ 

Γ.Δ. Θέξκεο 
  ΣΜΥ 39.500 0,49 19.355,00 

 2 
 

Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ 

Γ.Δ. Μίθξαο 
  ΣΜΥ 22.800 

 
0,49 11.172,00 

 3 
 

Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ- επηζηνιώλ 

Γ.Δ. Βαζηιηθώλ 
  ΣΜΥ 15.450 

 
0,49  7.570,5 

 ΤΝΟΛΟ 38.097,5 

 Φ.Π.Α.   9.143,4 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ        47.240,9 

 
                                                                                         Θέξκε, 18/01/2018 

 
 

Θεωξήζεθε 
 
 
 

Μαξία Κωζηίθα 

Γ/ληξηα Γ/θωλ & Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ Σεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ 

 
πληάρζεθε 

 
 
 

Εωληαλνύ Μαξία 

 

 

 

 



 

 

 Σελίδα 6 από 6 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Γ/ΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

 Αξηζ. Μειέηεο: 2/2018 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ : «ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΔ 
ΤΠΗΡΔΙΔ- ΟΜΑΓΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 Δπγαζία Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδορ € 
Γαπάνη  € 

1 
Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ- 

επηζηνιώλ  
  ΣΜΥ 77.750   

 ΤΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α.  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: 

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

 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ: 

 

 

 

 

 

                                                                          Θέξκε,    /    /2018 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 


