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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  1/2020

«Υπηρεσίες Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του Κοιμητηρίου Καβάλας». 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.991,30€ με ΦΠΑ 24%.

    

CPV : 98390000-3 «Λοιπές υπηρεσίες» 

CPV: 98371200-6 «Υπηρεσίες ταφής νεκρών» 

.

        

ΚΑ : 45.6117.0004

 Περιεχόμενα  μελέτης:
1. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Της Υπηρεσίας 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές)
3. Προμέτρηση  - Προϋπολογισμός
4. Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τιμολόγιο Προσφοράς

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2020

0003414917
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             
Αριθμ. Μελέτης  1/2020

Υπηρεσίες Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του 
Κοιμητηρίου Καβάλας
  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.991,30€ με ΦΠΑ 24%.

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

        Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταστήσει εμφανή τη σπουδαιότητα του Ιεροψαλτικού 

Λειτουργήματος στη ζωή της Εκκλησίας μας και την ανάγκη διατηρήσεως της πατρώας μουσικής μας  παραδόσεως, 

να τονίσει την ανάγκη συνεχούς μέριμνας, τόσο για την αναβάθμιση του Ιεροψαλτικού Λειτουργήματος, όσο και για 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των πιστών για την επάνδρωση των Ιερού Αναλόγιου του Ι.Ν. Αγίων  

Θεοδώρων του Κοιμητηρίου Καβάλας με το κατάλληλο πρόσωπο, ώστε να αποτρέψει τυχόν φαινόμενα ελλείψεως 

αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του Ιεροψάλτη, των Ιερέων του Ιερού Ναού και του Χριστεπωνύμου Πληρώματος. 

Σημειωτέον, ότι το τελευταίο έτος παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των νεκρώσιμων ακολουθιών 

που τελούνται στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο, γεγονός που ελήφθη υπόψη για την αύξηση του προϋπολογισμού, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω αύξηση των τελούμενων μυστηρίων, πρέπει εξάλλου να σταθμιστεί ώστε 

να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Τέλος, σκοπός της μελέτης αυτής είναι να 

προσδιορίσει με κάθε δυνατή σαφήνεια τα καθήκοντα του νέου Ιεροψάλτη.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ

        Ο Ιεροψάλτης λογίζεται κατώτερος Κληρικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, προ δε του διορισμού 

του και της αναλήψεως υπηρεσίας στον Ιερό Ναό Αγίων  Θεοδώρων του Κοιμητηρίου Καβάλας, ευκταίο είναι να 

δέχεται την κεκανονισμένη χειροθεσία, εφ' όσον διαθέτει τα κανονικά προσόντα. 

        Ο Ιεροψάλτης, επειδή ασκεί ιερό Λειτούργημα, είναι άμεσος και βασικός συνεργάτης του Λειτουργού Ιερέως 

και εκπροσωπεί το πλήρωμα της Εκκλησίας στο λειτουργικό και τελετουργικό μέρος. Παραλλήλως είναι καλλιτέχνης 

με σπουδές και πείρα στη Μουσική και το τελετουργικό της Εκκλησίας μας, θεματοφύλακας ενός πραγματικού 

θησαυρού της Εθνικής μας Παραδόσεως και μαζί με τον Λειτουργό Ιερέα, «χειραγωγός» των πιστών στην προσευχή 

και στην κατάνυξη για την σωτηρία και τον αγιασμό τους.

                                                                                                                                                                           Καβάλα   07/02/2020
                                                 Εθεωρήθη 
                
       H Συντάξασα                                          Η Προϊσταμένη                     Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
                                                                      Τμήματος Προμηθειών                 Οικονομικών  Υπηρεσιών      

           

Σεβαστή Καρανικολή       Δέσποινα Χινίσογλου    Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             
Αριθμ. Μελέτης  1/2020

Υπηρεσίες Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του 
Κοιμητηρίου Καβάλας 
  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.991,30€ με ΦΠΑ 24%.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Καθήκοντα Ιεροψάλτη για τις υπηρεσίες  

           1. Ο Ιεροψάλτης οφείλει να έχει πλήρη συνείδηση των εκ της ιδιότητος του, ως κατωτέρου κληρικού, 

απορρεόντων καθηκόντων. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να διάγει ως πιστός και ευλαβής Ιεροψάλτης τόσο εντός, όσο και 

εκτός του Ιερού Ναού.

           2. Ο Ιεροψάλτης αποτελεί τον βασικό συνεργάτη του Ιερέως του Ιερού Ναού, τον οποίο οφείλει να σέβεται 

αβίαστα και να θεωρεί Πνευματικό Προϊστάμενο και Πατέρα του. Μαζί του συνεννοείται σε ό,τι αφορά στο λατρευτικό 

και λειτουργικό μέρος. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί συνεχής και έντονη δυσαρμονία μεταξύ τους, 

επιλαμβάνεται και επιλύει ταύτην τελικώς ο Μητροπολίτης.

           3. Τα καθήκοντα των Ιεροψαλτών ως προς τον χρόνο απασχολήσεως τους αναγράφονται στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών κάθε Ιεράς Μητροπόλεως. Τυχόν παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις αυτές, όπου οι 

ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, δύναται να υπάρχουν μετά από απόφαση του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και 

έγκριση του Μητροπολίτου. Κάθε Ιεροψάλτης δικαιούται να λαμβάνει γνώση των υποχρεώσεων του, ώστε να 

αποδέχεται αυτές προ του διορισμού του. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου Εφημερίου του Ναού το 

δικαίωμα να παραχωρήσει στον Ιεροψάλτη άδεια απουσίας από ορισμένες υποχρεώσεις του και την δυνατότητα 

αντικαταστάσεως του είτε από άλλο συνάδελφο είτε από βοηθό.

           4. Ο Ιεροψάλτης οφείλει να ψάλλει σεμνοπρεπώς και συνετώς και να εκτελεί τους ύμνους με πιστότητα προς το 

βυζαντινό ύφος από διφθέρας από τα κλασικά μουσικά κείμενα. Τούτο, βεβαίως, δε σημαίνει ότι σε ορισμένα 

μαθήματα δεν δύναται να βάλει την προσωπική του έμπνευση, χωρίς όμως να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και το ήθος του 

μουσικού μαθήματος.

           5. Κατά την διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας ο Ιεροψάλτης αποδεικνύει με την στάση και τις κινήσεις του στο 

Αναλόγιο ότι εκτελεί προσευχητικό έργο. Το κλίμα και το πνεύμα αυτό προσπαθεί με πολλή διακριτικότητα να 

μεταδώσει και στους βοηθούς του και τους συγκροτούντες τον χορό.

           7. Η αυθαίρετη, σκόπιμη και αδικαιολόγητη απουσία από τα ιεροψαλτικά καθήκοντα αποτελεί για τον Ιεροψάλτη 

υπηρεσιακό παράπτωμα, που ελέγχεται και τιμωρείται αρμοδίως.

           8. Ο ιεροψάλτης οφείλει:

α) Να τηρεί επ' ακριβώς το καθορισμένο ωράριο,

β) Να παίρνει ευχή, «καιρόν» από τον Λειτουργό Ιερέα,

γ) Να έχει πλήρη γνώση του Τυπικού και να το τηρεί,

δ) Να φέρει ράσο σεμνοπρεπώς κατά την Ακολουθία,

ε) Να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα δια την προσέλκυση νέων στο Αναλόγιο.
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στ) Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ιεροψάλτη με τους Συναδέλφους του, εντάσσεται και η ενεργός συμμετοχή του σε 

όλες τις εργασίες και εκδηλώσεις του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως, στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδικός CPV 2007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες
98371200-6 Υπηρεσίες ταφής νεκρών

Η παροχή των υπηρεσιών θα έχει διάρκεια μέχρι 31-12-2020. Αναλυτικά οι όροι της σύμβασης εργασίας που 

τυχόν θα επιτευχθεί με την παρούσα μελέτη αναλύονται στο ειδικό τεύχος με τίτλο «Γενική – ειδική Συγγραφή 

υποχρεώσεων της εργασίας αυτής»

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης που αφορά το έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 9.991,30 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

2.1 Τα Τυπικά Προσόντα του Νέου Ιεροψάλτη που απαιτούνται κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την 
κατηγορία που κατατάσσονται (οι Ιεροψάλτες) είναι:

1. Στην Α' κατηγορία οι Ιεροψάλτες Μουσικολόγοι και Διδάκτορες Μουσικών Πανεπιστημιακών Σχολών.
2. Στην Β' κατηγορία οι Ιεροψάλτες που έχουν δίπλωμα Εκκλησιαστικής Μουσικής αναγνωρισμένων Σχολών 

Βυζαντινής Μουσικής ή Ωδείων.
3. Στην Γ κατηγορία οι Ιεροψάλτες που έχουν πτυχίο Ιεροψάλτου ή Βυζαντινής μουσικής Σχολών αναγνωρισμένων 

από το Κράτος (πενταετούς φοιτήσεως).
4. Στην Δ' κατηγορία οι Ιεροψάλτες που έχουν πτυχίο τετραετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένες Εκκλησιαστικές 

Μουσικές Σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως ή φοιτούν σε Μουσική Σχολή.

                                                                                                                                                   Καβάλα   07/02/2020
                          Εθεωρήθη 
                
          Η Συντάξασα                                          Η Προϊστάμενη                      Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  
                                                                      Τμήματος Προμηθειών                 Οικονομικών  Υπηρεσιών      

Σεβαστή Καρανικολή   Δέσποινα Χινίσογλου Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
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Υπηρεσίες Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του 
Κοιμητηρίου Καβάλας. 
  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.991,30€ με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

           Στην συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού του κόστους, 
λαμβάνοντας υπόψη μας τα χαρακτηριστικά που διέπουν την μη εξαρτημένη σύμβαση υπηρεσιών όπως επίσης και της 
έλλειψης καθορισμένου ωραρίου εφόσον ο νέος Ιεροψάλτης είναι υποχρεωμένος εκτός από τα να ασκεί τα καθήκοντα 
του στο λατρευτικό και λειτουργικό εντός του Ιερού Ναού, να παρευρίσκεται και να ασκεί τα καθήκοντα του και στις 
τελετές νεκρώσιμων ακολουθιών που λαμβάνουν χώρα στο Κοιμητήριο της Καβάλας. Ο εργαζόμενος  που παρέχει την 
εργασία του διατηρεί κατά την εκτέλεση της, ελευθέρια ενέργειας έναντι του εργοδότη (Σ.τ.Ε. 3104/2009, 206/2010, 
4262/2011). Ο Δήμος Καβάλας δεν αναλαμβάνει τα κόστη που απορρέουν, όταν είναι μοναδικός εργοδότης.   
           Για τον προσδιορισμό του κόστους, υπολογίζονται οι ανθρωποώρες παρεχόμενης υπηρεσίας για τα εξής:

 1322 ώρες κατά μέσο όρο το έτος για τελετές νεκρώσιμων ακολουθιών.
 143 για λοιπές εκκλησιαστικές λειτουργίες (εορτές , ψυχοσάββατα, κλπ).

Σύνολο υπολογιζόμενων ανθρωποωρών: 1465 ανθρωποώρες

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ €

1 Ωριαίο κόστος υπηρεσίας 1.465 5,50 8.057,50
ΣΥΝΟΛΟ 8.057,50

ΦΠΑ 24%   1.933,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.991,30

        Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον 45.6117.0004 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                              Καβάλα   07/02/2020
                                     Εθεωρήθη 
                
           Η Συντάξασα                                          Η Προϊστάμενη                      Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  
                                                                      Τμήματος Προμηθειών                 Οικονομικών  Υπηρεσιών      

   Σεβαστή Καρανικολή   Δέσποινα Χινίσογλου Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             
Αριθμ. Μελέτης  1/2020

Υπηρεσίες Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του 
Κοιμητηρίου Καβάλας. 
  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.991,30€ με ΦΠΑ 24%.

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 Άρθρο 1ο  – Αντικείμενο της Μελέτης   

     Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η υπηρεσία «Ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του Κοιμητηρίου 

Καβάλας», με αποκλειστικό σκοπό την διερεύνηση της από κάθε άποψη καταλληλόλητας νέου ιεροψάλτη για τον Ιερό 

Ναό Αγίων  Θεοδώρων του Κοιμητηρίου Καβάλας.

Άρθρο 2ο  – Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007.

5. Τις διατάξεις του υπ΄ αρίθμ. 176/2006 Κανονισμού περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών, (ΦΕΚ Α΄, 

Αρ. Φύλ. 268/19.12.2006).

Άρθρο 3ο  – Συμβατικά στοιχεία:

1. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Της Υπηρεσίας. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

3. Προμέτρηση προϋπολογισμός. 

4. Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 4ο  – Κριτήριο κατακύρωσης 

    Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

Άρθρο 5ο  – Διάρκεια της Σύμβασης   

     Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους.  

Άρθρο 6ο  – Σύμβαση 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

     Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος που κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
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κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία.  

Άρθρο 7ο Εκτέλεση της Σύμβασης και παραλαβή

Αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του νέου Ιεροψάλτη τα οποία απορρέουν από την παρούσα μελέτη, 

παρατηρηθούν φαινόμενα αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για Ιεροψάλτη διαγωγή ή αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση 

των καθηκόντων ή αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του ή ανάρμοστη 

συμπεριφορά προς Ιερείς, Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Ενορίτες ή συναδέλφους Ιεροψάλτες, δίνεται το 

δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Άρθρο 8ο  – Χρόνος & τόπος παράδοσης 

     Η έναρξη των εργασιών  του νέου Ιεροψάλτη δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 10 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης.

     Μετά από καθυστέρηση έναρξης της εργασίας του στον Ι.Ν. Αγίων  Θεοδώρων του Κοιμητηρίου Καβάλας πέραν των 

10 ημερών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Άρθρο  9ο -  Τρόπος πληρωμής    

     Όλες οι υπηρεσίες που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο, θα βεβαιώνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  

του Δήμου. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των εργασιών και θα προωθούνται στο 

λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα 

νομοθεσία διατάξεις. Το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου-Ιεροψάλτη τελεί σε συνάρτηση με τις ώρες που θα ασκεί το 

λειτούργημα του καθημερινά τόσο εντός, όσο και εκτός του Ιερού Ναού.

     Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Άρθρο  10ο - Αναθεώρηση τιμών 

     Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης  

και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.          

Άρθρο  11ο -Γενικά     

     Για όποια διαφορά και ασάφεια των αναγραφόμενων στα τεύχη όλης της μελέτης υπερισχύουν τα αναγραφόμενα 

στις διατάξεις και νομοθεσίες πού αναφέρονται παραπάνω. Για όποια τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια Καβάλας.

                                                                                                                                                                Καβάλα   07/02/2020
                                       Εθεωρήθη 
                
          Η Συντάξασα                                          Η Προϊστάμενη                      Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  
                                                                      Τμήματος Προμηθειών                 Οικονομικών  Υπηρεσιών      

     Σεβαστή Καρανικολή        Δέσποινα Χινίσογλου    Ιωάννης Χατζηκωνστντίνου



Σελίδα 8 από 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ €

1 Ωριαίο κόστος υπηρεσίας 1.465
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                                                                       …………………………………………………………..                                                                                     
                                                                                                                              (Τόπος και ημερομηνία) 

…….…………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης)
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