
                                                                                       

–   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ππ  ρρ  οο  σσ  κκ  αα  λλ  εε  ίί 

 
Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 

σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
 

μέχρι και την Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ                  
( Γενικό Πρωτόκολλο ) 

προκειμένου, σύμφωνα με τον 4412-2021, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 

Προϋπολογισμού  29.550,00 €  (πλέον Φ.Π.Α.) 

και CPV 30237300-2 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν και τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (https://deyai.gr/, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ή στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας Οικονομικού και Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, με τηλ. 
επικοινωνίας    2651054500 και εσωτερικό 3091. 
 
Μαζί με τις οικονομικές τους προσφορές θα πρέπει να καταθέσουν, αντίστοιχα με 
την μορφή του κάθε φορέα, και: 
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο απ΄ όπου να προκύπτει το συναφές 
του αντικειμένου, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στο τεύχος. 
Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα 
αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : info@deyai.gr 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3 -  Ιωάννινα 45445 

 26510 54500 
                Ιωάννινα      30. 11 . 2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : εσωτερικό 3091 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (για τεχνικές λεπτομέρειες):ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 26510 27034 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

                        Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη αντικατάσταση 27 υφιστάμενων 
υπολογιστών και 30 οθονών  λόγω παλαιότητας και μη επαρκούς λειτουργίας που 
χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 
29.550,00€  πλέον  Φ.Π.Α. 24%.  
                       Η  τεχνική έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των 
Υπηρεσιών της  ΔΕΥΑΙ, όπως και την αξιολόγηση των αναγκών σε μηχανογραφική 
υποδομή από τον σύμβουλο πληροφορικής της ΔΕΥΑΙ.  Αφορά την προμήθεια νέου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των 
μηχανογραφικών αναγκών. Τα συστήματα αυτά θα είναι καινούργια, σύγχρονα, 
φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για χρήση των εφαρμογών που 
χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της  και θα καλύψουν τις ανάγκες τους  για υφιστάμενες 
θέσεις εργασίας και για την αντικατάσταση μέρους εξοπλισμού παλιότερης και 
ξεπερασμένης τεχνολογίας. 
 
Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΙ έτους 2021, 
με στοιχεία ΚΑ:14.03.0000 με τίτλο «H/Y». 
                       Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 , με κριτήρια κατακύρωσης 
την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο 
και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
                        CPV : 30237300-2  “Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών” 
 
 

Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», 
 του Ν. 3852/7-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
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 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145/τ.Α΄/05.08.2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες”, 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…»,  

 τις διατάξεις του Ν.4129/2013 περί «Κύρωση Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς- 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ’ όπου θα προκύπτει   το 
συναφές του αντικειμένου. 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  θα 
πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς πρέπει να εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που 
γίνεται ο διαγωνισμός και  είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα/Επιμελητήρια. 

 Φορολογική ενημερότητα 
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα 

ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής 
εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας, τα 
αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)  
 

Β.  Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

Γ. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού 
μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  
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Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς  και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως. Δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ,διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 
ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 
ν.4412/16.  
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή θέτουν 
όρους και προϋποθέσεις ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της κάθε Ομάδας, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 
 δαπάνη όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
 
 Η προσφορά των 27 υπολογιστών και 30 οθονών , υποχρεωτικά θα αφορά 
αντίστοιχα ίδιου τύπου (ίδιο μοντέλο) μηχανήματα. 
  
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της ομάδας αλλά μεμονωμένα είδη 
της ομάδας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
 

Χρόνος και τόπος Παράδοσης 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται μετά από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη έπειτα από 
συνεννόηση με την υπηρεσία (Γραφείο Προμηθειών) στο χώρο που θα υποδειχθεί, 
εντός τριάντα (30) ημερών,  με δικαίωμα παράτασης 30 επιπλέον ημερών υπό την 
προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 

Παραλαβή Προϊόντων 
 
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΥΑΙ, 
αφού προηγηθεί ποιοτικός έλεγχος. 
Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και την προσφορά του αναδόχου, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει με προϊόντα που να πληρούν τις οριζόμενες 
από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. 
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Τα προϊόντα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, 
συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Αν παραδοθούν χωρίς 
συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δε θα παραληφθούν.  
 

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης προϊόντος 
 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς του προϊόντος στον τόπο 
παραλαβής του, βαρύνει τον ανάδοχο (δικά του εργατικά), ο οποίος ευθύνεται επίσης 
για την ασφάλιση του προϊόντος, έναντι κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής του 
από την αρμόδια επιτροπή. 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους 
και τις κρατήσεις που ισχύουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 

                                                                                                   
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3 -  Ιωάννινα 45445 

 26510 54500 
                Ιωάννινα      30. 11 . 2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : εσωτερικό 3091 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (για τεχνικές λεπτομέρειες):ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : 26510 27034 

 
 

Παράρτημα Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Περιγραφή παρεχόμενης προμήθειας 
Η ποσότητα και τα είδη της προμήθειας παρουσιάζονται στον πίνακα προμέτρησης-
τεχνικών προδιαγραφών.  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  PC/Οθόνης ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1 

Επεξεργαστής i5 11ης γενιάς 
Ελάχιστο 8GB RAM 
Δίσκος SSD χωρητικότητας τουλάχιστον 440GB 
Ενσωματωμένες κάρτες γραφικών και δικτύου 
Έξοδος για σύνδεση με οθόνη D-Sub (κλασσική 
VGA) ή να συνοδεύεται επιπρόσθετα από 
κατάλληλο μετατροπέα από την υπάρχουσα 
έξοδο σε D-Sub 
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64-Bits 
5ετής Εγγύηση OnSite 
 

27 τεμάχιο 

4 

Οθόνη Υπολογιστή LED IPS 24’’ 
με είσοδο  για σύνδεση  D-Sub (κλασσική VGA) 
 
 

30 τεμάχιο 

 
     Ο Σύμβουλος Πληροφορικής                             Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

  Οικονομικού Διοικητικού                                                                                                      
 
 
 
 

            Τόλης  Δημήτριος                                       Αναστασοπούλου Ουρανία 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3 -  Ιωάννινα 45445 

 26510 54500 
   

 
ΘΕΜΑ: Προμήθεια     Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 
 
 

Ιωάννινα      30. 11 . 2021 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ      : εσωτερικό 3091 
 

Παράρτημα IΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  PC/Οθόνης Ποσότητα Μονάδα Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Καθαρή 

Αξία 
Επεξεργαστής i5 11ης γενιάς 
Ελάχιστο 8GB RAM 
Δίσκος SSD χωρητικότητας 
τουλάχιστον 240GB 
Ενσωματωμένες κάρτες 
γραφικών και δικτύου 
Έξοδος για σύνδεση με οθόνη D-
Sub (κλασσική VGA) ή να 
συνοδεύεται επιπρόσθετα από 
κατάλληλο μετατροπέα από την 
υπάρχουσα έξοδο σε D-Sub 
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 
10 Pro 64-Bits 
5ετής Εγγύηση OnSite 
 

27 τεμάχιο 850,00 22.950,00 

Οθόνη Υπολογιστή 24'' LED 
FULL HD 30 τεμάχιο 220,00 6.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 29.550,00 
ΦΠΑ 24% 7.092,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.642,00 
                                                                                                       
 
     Ο Σύμβουλος Πληροφορικής                             Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
                                                                                  Οικονομικού Διοικητικού                                                                                  
 
 
 
 
            Τόλης  Δημήτριος                                       Αναστασοπούλου Ουρανία 
 
 





 Σελίδα 7 
 

Παράρτημα  ΙΙΙ - 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία: ………… 
Διεύθυνση: ………… 
Τηλέφωνο: …………                                         Ημερομηνία:………… 
Fax: ………… 

      Email:                                           ……………… 
Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης                         
Ιωαννίνων 
 

ΕΙΔΟΣ  PC/Οθόνης Ποσότητα Μονάδ
α 

Τιμή 
Μονάδος 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Καθαρή 

Αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

Επεξεργαστής i5 11ης γενιάς 
Ελάχιστο 8GB RAM 
Δίσκος SSD χωρητικότητας 
τουλάχιστον 240GB 
Ενσωματωμένες κάρτες 
γραφικών και δικτύου 
Έξοδος για σύνδεση με οθόνη D-
Sub (κλασσική VGA) ή να 
συνοδεύεται επιπρόσθετα από 
κατάλληλο μετατροπέα από την 
υπάρχουσα έξοδο σε D-Sub 
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι 
Λειτουργικό Σύστημα Windows 
10 Pro 64-Bits 
5ετής Εγγύηση OnSite 
 

27 τεμάχιο   

Οθόνη Υπολογιστή 24'' LED 
FULL HD 30 τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  
ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

Ο προσφέρων 
 
 
 

(Υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας) 
(Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα στην εταιρεία) 
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