
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΠΟ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

         

ΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
 ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ

 ΓΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 ΓΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

      ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής» 
 .

         

        Να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια προϊόντων σήμανσης, πληροφόρησης 

και προβολής με σκοπό την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επανασχεδιασμού πινακίδων-επιγραφών του 

Δήμου Καβάλας.

        Σύμφωνα με τον προγραμματισμό - τις υποχρεώσεις του Δήμου Καβάλας αλλά και τις πιστώσεις του 

Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 θα χρειαστούν 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

        Κ.Α. 10.6654.0002 «Προμήθεια επιγραφών και πινακίδων-συντήρηση και επανασχεδιασμός αυτών» 
       CPV 34992000-7 «Πινακίδες και φωτεινές επιγραφές»
Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο: 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
       Δήμαρχος

0003508101

Καβάλα, 08/11/2021
Α. Π.: Εισερχ. 31165

Ηµ/νία Αποστολής: 08/11/2021

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



       

                                                                                          Καβάλα, 08/11/2021 

                                                                                                                             Α.Π. :31165 

      

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

 

     

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

«Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής» 

 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 13.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% 

 

Κωδικοί (CPV)  

 

34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές επιγραφές 

 

 

Κωδικός Προϋπολογισμού:   

 

Κ.Α. 10.6654.0002  «Προμήθεια επιγραφών και πινακίδων-συντήρηση και επανασχεδιασμός αυτών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

 

 

 



         

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

 

   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών 

σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής  

Κ.Α. 10.6654.0002   

CPV: 34992000-7 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται για να καλύψει τις ανάγκες σήμανσης της πόλης της Καβάλας 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  και αφορά την προμήθεια 

προϊόντων σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής με σκοπό την κάλυψη αναγκών συντήρησης και 

επανασχεδιασμού. Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6654.0002 «Προμήθεια προϊόντων πληροφόρησης και 

προβολής εκθεμάτων» με το ποσό των 13.000,00€  προϋπολογισμού εξόδων,  οικονομικού έτους 2021. 

Η προμήθεια θα γίνει με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

   Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ζητούμενα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιάγραφες δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 

 

 

 

 

 

                    Καβάλα,  08/11/2021 

                                                                        

                                                                                                                                                    

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

 

 

 

            ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ              ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών 

σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής  

Κ.Α. 10.6654.0002   

CPV: 34992000-7 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Τα υπό προμήθεια είδη  θα πρέπει να είναι καινούργια και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς πρέπει να 

έχουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Οι παρακάτω όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαράβατοι(ες), ισχύουν για  τα προς προμήθεια είδη 

και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα(μία) από αυτούς(ες) θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. 

 

3.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Αναλόγιο από διάφανο plexiglas 

Θα έχει πάχος 10mm και θα είναι με μεταλλική επιγραφή.  Θα είναι διαστάσεων 50 cm  πλάτος Χ 100 

cm  X 120cm (ύψος) 

2. Αυτοκόλλητα γράμματα, βινυλίου με πλαστικοποίηση με το σήμα ΚΕΠ (Κρηνίδες) 

               

3. Επιγραφή etabond  

 

              Θα έχει πάχος 4mm για την παιδική χαρά του Ζυγού 

4. Πλαινή όψη 10ου Δημοτικού σχολείου 

        Ξύλινο τελάρο στήριξης μουσαμά με διαστάσεις 4,5m X 2,5m 

5. Επιγραφή Plexiglas  

Θα είναι  με ψηφιακή εκτύπωση και μεταλλικά βύσματα  (Ιστορία του κτηρίου του Δημαρχείου) 

 

6. Γράμματα PVC με ηλεκτροστατική βάση  

Θα τοποθετηθούν στο ΚΕΠ Αμυγδαλεώνα 



 

7. Αυτοκόλλητη γράμματα  

Θα τοποθετηθούν στο ΚΕΠ Αμυγδαλεώνα 

 

8. Αυτοκόλλητη  Μεμβράνη Αμμοβολής  

Θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠ Αμυγδαλεώνα 

 

9. Συντήρηση μεταλλική επιγραφή  

Θα γίνει με ηλεκτροστατιστική βαφή και θα στηρίζεται σε δύο στύλους και θα τοποθετηθεί στις 

εισόδους των κοινοτήτων και της πόλης και θα έχει διαστάσεις 2,5m x 1,5m  

 

10. Μεταλλική Επιγραφή με στήριξη σε στύλο  

Θα έχει ύψος 1,5m και διαστάσεις 0,42m x 0,30m 

 

11. Αυτοκόλλητο για κάδους  

Είναι για κάδους ανακύκλωσης συσκευασμένων φυτοφαρμάκων διαστάσεων 0,45 x0,7m 

12. Επιγραφές Plexiglas 

Είναι για την ιστορία της πόλης 

 

13. Επιγραφή μεταλλική με ηλεκτροστατιστική βάση για ΑΜΕΑ 

 

14. Επιγραφή μεταλλική με ηλεκτροστατιστική Βαφή για ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάμπινγκ 

 

 

                   Καβάλα, 08/11/2021 

                                                                

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

 

 

 

            ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ              ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                      

 

 

 



         

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών 

σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής   

Κ.Α. 10.6654.0002   

CPV: 34992000-7 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  -  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αναλόγιο από διάφανο 
plexiglas 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 680,00 €  680,00 € 

2 

Αυτοκόλλητα γράμματα, 
βινυλίου με 
πλαστικοποίηση με το 
σήμα ΚΕΠ (Κρηνίδες) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1  460,00 € 460,00 € 

3 Επιγραφή etabond ΤΕΜΑΧΙΑ 1 220,00 € 220,00 € 

4 
Πλαϊνή όψη 10ου 
Δημοτικού σχολείου 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5       530,00  € 2.650,00 € 

5 Επιγραφή Plexiglas ΤΕΜΑΧΙΑ 1 240,00 € 240,00 € 

6 
Γράμματα PVC με 
ηλεκτροστατική βάση 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 440,00 € 440,00 € 

7 Αυτοκόλλητα γράμματα ΤΕΜΑΧΙΑ 1 200,00 € 200,00 € 

8 
Αυτοκόλλητη  Μεμβράνη 
Αμμοβολής 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      150,00 € 150,00€ 

9 
Συντήρηση μεταλλικής 
επιγραφής 

ΤΕΜΑΧΙΑ 7 600,01 € 4.200,07 € 

10 
Μεταλλική Επιγραφή με 
στήριξη σε στύλο 

ΤΕΜΑΧΙΑ 7 50,00 € 350,00 € 

11 Αυτοκόλλητο για κάδους ΤΕΜΑΧΙΑ 20 10,19 € 203,80€ 

12 Επιγραφές Plexiglas ΤΕΜΑΧΙΑ 5 90,00 €     450,00 € 

13 
Επιγραφή μεταλλική με 
ηλεκτροστατιστική βάση 
για ΑΜΕΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      80,00 € 80,00 € 

14 

Επιγραφή μεταλλική με 
ηλεκτροστατιστική Βαφή 
για ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το 
κάμπινγκ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 80,00 € 160,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ   10.483,87 € 

  Φ.Π.Α 24% 2.516,13 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.000,00 € 

                     

 

 

                                                                                                                                                                       



O ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00 € με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

10.6654.0002. Από πλευράς Δήμου Καβάλας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της 

μελέτης, δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή 

ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών πού 

παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καβάλα, 08/11/2021 

                 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

 

 

 

            ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ              ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                        

 

 

 

  

  
 

 

 

   

   

   



            

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         

   

   

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών 

σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής  

Κ.Α. 10.6654.0002   

CPV: 34992000-7 

 

 

 

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ      ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ      ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας  

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή προϊόντων σήμανσης, πληροφόρησης και 

προβολής. 

 Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «εργοδότης» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου 

«ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια. 

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση ολόκληρου του ποσού του προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.  

 Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις, 

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

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

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

3536/2007. 

4.  Ν. 4782/2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας. 

 Τα στοιχεία της προμήθειας είναι: 

1. Τεχνική  έκθεση  

2. Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές  

3. Προσμέτρηση  - Προϋπολογισμός 

4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Οικονομική Προσφορά – Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών τοποθέτησης αυτοκόλλητων και ανάρτησης 

όλων των αναφερόμενων επιγραφών στις θέσεις για τις οποίες προορίζονται, χωρίς έξτρα επιβάρυνση της 

υπηρεσίας δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού. 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  Πληρωμές προμηθευτή 

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί για ποσό αντίστοιχο προς την αξία του υλικών πού θα παραδοθούν και θα 

βεβαιωθούν από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθηθεί στο λογιστήριο για έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  



 

ΑΡΘΡΟ 6   Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας 

Η τιμή μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρείται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  

δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται 

από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7 Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων 

Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε 

προσφορά (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, 

κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 8  Τόπος παράδοσης 

Τόποι παράδοσης ορίζονται τα σημεία όπου θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία. Η τιμή των υλικών θα 

περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της 

υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους των Μουσείων και με την 

επιτροπή παραλαβής του Δήμου Καβάλας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται έως 

το τέλος του τρέχοντος έτους.     

Στον προμηθευτή των ειδών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, 

ειδικά αιτιολογημένου.   

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για 

την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.  

Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Καβάλα, 08/11/2021 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

            ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

 

 

 

 ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                   

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                



 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ) 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια πινακίδων-

επιγραφών σήμανσης, πληροφόρησης και 

προβολής. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προμήθεια πινακίδων-επιγραφών σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αναλόγιο από διάφανο 
plexiglas 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

2 

Αυτοκόλλητα γράμματα, 
βινυλίου με 
πλαστικοποίηση με το 
σήμα ΚΕΠ (Κρηνίδες) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1    

3 Επιγραφή etabond ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

4 
Πλαϊνή όψη 10ου 
Δημοτικού σχολείου 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

5 Επιγραφή Plexiglas ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

6 
Γράμματα PVC με 
ηλεκτροστατική βάση 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

7 Αυτοκόλλητα γράμματα ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

8 
Αυτοκόλλητη  Μεμβράνη 
Αμμοβολής 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

9 
Συντήρηση μεταλλικής 
επιγραφής 

ΤΕΜΑΧΙΑ 7   

10 
Μεταλλική Επιγραφή με 
στήριξη σε στύλο 

ΤΕΜΑΧΙΑ 7   

11 Αυτοκόλλητο για κάδους ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

12 Επιγραφές Plexiglas ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

13 
Επιγραφή μεταλλική με 
ηλεκτροστατιστική βάση 
για ΑΜΕΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

14 

Επιγραφή μεταλλική με 
ηλεκτροστατιστική Βαφή 
για ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το 
κάμπινγκ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

  ΣΥΝΟΛΟ    

  Φ.Π.Α 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 

Συνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολογράφως: 

______________________________________________________________________________________ 

        ………………………………………………………… 

                       (Τόπος και  ημερομηνία) 

                   Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

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

                (Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης 
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