
                                                                                                

                                                                                

                                                                                               ΤΡΙΠΟΛΗ:20/11/2020 

 

   Η ΔΕΥΑΤ  πρόκειται να προβεί στην κατωτέρω  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

                                                                                                   

        
                                                                                   ΤΡΙΠΟΛΗ:  19/11/2020                                                                                                          

                      ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  270                             
        ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΛΟΙ         

        ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

        Π.Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  3.500,00 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η μελέτη αυτή αφορά την εκτύπωση εντύπων και φακέλων για την 
αποστολή των λογαριασμών σε όλους τους  καταναλωτές της ΔΕΥΑΤ 
(συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών ενοτήτων ) . 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ                             
( ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ) 

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

50.000 ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0,045 2.250,00 

50.000 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

0,025 1.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ   3.500,00 

ΦΠΑ 24%             840,00 

ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ    4340,00 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

1. Μηχανογραφικά Έντυπα Λογαριασμών  
 

 
Διαστάσεις: Α4 (210mm x 297mm) 
Ποσότητα: 50.000τμχ 
Χαρτί: Γραφής 100γρ/m2ειδικό για laser εκτυπωτές καθώς και για 
εμφακελωτική μηχανή. 
Κατασκευή Περφορέ:Στο κάτω τρίτο του λογαριασμού εκτυπώνεται 
«Απόκομμα για το Ταμείο» ή «Ταχυπληρωμή», 
το περφορέ να είναι 13 σχισμών ανά ίντσα ή το λεγόμενο «Αόρατο Περφορέ» 
σε σχήμα Τ. 
Εκτύπωση:3 χρώματα (μπλε, γκρι& ειδικό Pantone Πράσινο για την 
Ταχυπληρωμή 



Συσκευασία:Σε πακέτα των 500τμχ σε ειδική συσκευασία από συρικνούμενο 
φιλμ για μεγαλύτερη προστασία από υγρασία, και τοποθέτηση σε 
χαρτοκιβώτια ανά 2.000τμχ. 
Παράδοση:Ανά τρίμηνο. 
 
 
 
 
2.Φάκελλοι με Λογότυπο και Παράθυρο  
 
Διαστάσεις: Φάκελος DL (υxπ): 110 mm x235 mm. 
Χαρτί: Γραφής 100 gr/m 2 
Ποσότητα: 50.000τμχ 
Κατασκευή Παραθύρου: 
Απόσταση από την δεξιά μικρή πλευρά: 30 mm. 
Aπόσταση από την κάτω μεγάλη πλευρά: 40 mm. 
Η ζελατίνη πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του παράθυρου. 
Η κόλλα πρέπει να είναι ομοιόμορφα απλωμένη γύρω από το παράθυρο. Η 
ζώνη με την κόλλα πρέπει να απέχει από το περίγραμμα του παράθυρου 3 
mm και από την άκρη της ζελατίνης 1,6mm. 
Εκτύπωση:2 χρώματα (μπλε, γκρι) 
Συσκευασία: Οι φάκελοι πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε κατακόρυφη 
διάταξη (όρθιοι) σε χαρτοκιβώτια από χαρτόνι “kraft” (σκληρή συσκευασία). 
Κάθε κουτί να περιέχει 500 φακέλους, οι οποίοι ανά 100 να φέρουν 
διαχωριστικό χαρτόνι. 
Επί της εξωτερικής πλευράς κάθε χαρτοκιβωτίου να αναγράφεται η 
ημερομηνία παραγωγής της συγκεκριμένης ποσότητας. Η ίδια ημερομηνία να 
είναι τυπωμένη και στην οπίσθια πλευρά των φακέλων. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας  

                                                                                  

ΟΙ ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν  κλειστές  προσφορές έως 

την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11/2020   και ώρα 12.00 μ.μ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ της ΔΕΥΑΤ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 


