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Κυδικόρ Οικονομικήρ 
Πποζθοπάρ: 

 Ημεπομηνία:  

 
 

 

Δπυνςμία Πελάηη  

Δπάγγελμα  

Γιεύθςνζη  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Υ.  

Τηλέθυνο - Fax  

Τόπορ Δλέγσος  
 
 

 

Αιηούμενορ Έλεγσορ Γοσείος Πίεζηρ 

Α/Α Φυπηηικόηηηα (lt) Κόζηορ Δλέγσος Έξοδα μεηακίνηζηρ Σύνολο 
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Γενικό Σύνολο(€): Φ.Π.Α. (23%)(€):  Τελικό Σύνολο(€): 
 

Παπαηηπήζειρ Έλεγσορ: Πενηαεηίαρ       Γεκαεηίαρ   
 

Η Ανάλητη Έπγος - Οικονομική Πποζθοπά Δλέγσος Γοσείος Πίεζηρ είναι Πλαίζιο Σςνεπγαζίαρ μεηαξύ 
ηηρ InCert Δ.Π.Δ. και ηος Πελάηη και ςπόκειηαι ζηοςρ ακόλοςθοςρ Όποςρ & Σςνθήκερ 

1. Ο Πελάηηρ ςποσπεούηαι να εξοθλήζει όλα ηα 
ςπόλοιπα ηιμολογίυν πος εκκπεμούν για ηην 
ππαγμαηοποίηζη ηος ζςγκεκπιμένος ελέγσος ενηόρ 
ηπιάνηα (30) ημεπών από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ 
ηος ηιμολογίος. 

 

4. Οποιαδήποηε διαθυνία ή αξίυζη μεηαξύ ηυν 
μεπών πος πποκύπηοςν από ή ζσεηικά με ηο 
Πλαίζιο Σςνεπγαζίαρ ή/και ηιρ παπεσόμενερ από 
ηην InCert Δ.Π.Δ. ςπηπεζίερ, ςπόκεινηαι ζηο 
Δλληνικό Γίκαιο. 

2. Καηά ηη διάπκεια ηος ελέγσος, ηο ζςμμεηέσυν 
πποζυπικό από ηην πλεςπά ηος πελάηη και ηηρ 
InCert ΔΠΔ, ππέπει να ηηπεί ηοςρ κανονιζμούρ 
ςγιεινήρ και αζθάλειαρ, καθώρ και ηιρ ςποδείξειρ 
ηος επιθευπηηή ηηρ InCert ΔΠΔ.  

 

5. Καμία πποζθήκη, αλλαγή ή ανηικαηάζηαζη ηυν 
Όπυν & Σςνθηκών ηος παπόνηορ, δεν θα είναι 
δεζμεςηική ππορ ηην InCert Δ.Π.Δ., εκηόρ αν 
ειδάλλυρ δηλυμένορ εγγπάθυρ. 

3  Ο ππογπαμμαηιζμόρ και η διάπκεια ηυν επγαζιών 
θα πποζςμθυνηθούν. 

 Για πεπιοδικό έλεγσο δεκαεηίαρ ηο Γοσείο Πίεζηρ 
θα ππέπει να είναι άμεζα διαθέζιμο για 
επιθεώπηζη, αποζςνδεδεμένο από ηο δίκηςο 
λειηοςπγίαρ και ζε πεπίπηυζη ύπαπξηρ 
ανθπυποθςπίδαρ είναι απαπαίηηηη η πποζκόμιζη 
πιζηοποιηηικού gas free, ειδάλλυρ η πλήπυζη με 
νεπό να είναι  ηοςλάσιζηον 95% και να ςπάπσει 
διαθέζιμη παποσή νεπού και ηλεκηπικού πεύμαηορ 
πληζίον ηος δοσείος. 

 Η InCert Δ.Π.Δ. διαθςλάζζει ηο δικαίυμα να 
σπεώζει επιπλέον για οποιαδήποηε επγαζία πος 
είναι ππόζθεηη από αςηή πος αναθέπεηαι απσικά. 

 6. Η InCert Δ.Π.Δ. δεζμεύεηαι για ηην 
εμπιζηεςηικόηηηα και εσεμύθεια ηυν ζηοισείυν 
ηος Πελάηη και ηος διενεπγηθένηορ ελέγσος. 

7. Δίναι ζηη διακπιηική εςσέπεια ηηρ InCert Δ.Π.Δ. να 
παπακπαηήζει ή να ακςπώζει ηο πιζηοποιηηικό/ 
βεβαίυζη/έκθεζη πος θα παπασθεί υρ 
αποηέλεζμα ηος ελέγσος ζε πεπίπηυζη μη 
πληπυμήρ. 

 8. Ο πεπιοδικόρ έλεγσορ απλών δοσείυν πίεζηρ 
ππαγμαηοποιείηε ζύμθυνα με ηην Δλληνική 
νομοθεζία, Υ.Α.  14165/Φ17/4373/28.7.93 - ΦΔΚ 
673/Β/1993, Άπθπο 1,6,10, παπαπηήμαηα 1δ, 4, 
5. & Υ.Α. Γ3 / 14858/93 - ΦΔΚ 477/Β/ 1.7.1993, 
παπ. 3.3.13, 6.2.2. 

 

Υπογπαθή Σςνηάκηη 
 
 
 
 

Υπογπαθή Πελάηη 

Παπακαλούμε αποζηείλεηε ηο ζςμπληπυμένο ένηςπο με Fax: 2710-234376 ή με 
email:info@incert.com.gr. 
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