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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  59.242,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  54316/12-12-2019 
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1. Στοιχεία  αναθέτουσας  αρχής   

 Ε�ωνυµία  ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

 Ταχυδροµική διεύθυνση  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 

 Πόλη  ΑΓΡΙΝΙΟ 

 Ταχυδροµικός Κωδικός  30131 

 Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS EL631 

Τηλέφωνο 2641360474 

Φαξ 2641360277 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 

Αρµόδιος για �ληροφορίες ΣΤΑΥΡΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
(Παλαµά & Μαβίλη  6 – Αγρίνιο, Τηλέφωνο 
ε�ικοινωνίας: 2641360474, fax:2641360277 
e--mail: dagrpromithion@agrinio.gr) 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofagrinio.gr 

 

2. Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η  ανάθεση θα γίνει σύµφωνα   µε τις  διατάξεις του  Ν. 4412/2019 και ειδικά  τα  άρθρα  109Α 
και 118.  
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η δα�άνη χρηµατοδοτείται α�ό ίδιους �όρους του ∆ήµου και χαρακτηρίζεται ως �ολυετής 
καθώς θα έχει ισχύ α�ό την ηµεροµηνία υ�ογραφής της σύµβασης εντός του 2019 και για 
δώδεκα (12) µήνες. Ενδεικτικά  ε�ιµερίζεται δε ως εξής κατ’ έτος και κατά κωδικό 

�ροϋ�ολογισµού: 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΩΝ  

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 
2019  

ΠΟΣΟ  
ΕΤΟΥΣ 
2020 ΣΥΝΟΛΑ 

1 

ΟΜΑ∆Α 1: ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  
- ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  )  00-6221.001 500,00 61.828,60 62.328,60  

2 
ΟΜΑ∆Α 2: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  00-6221.002 0,00 8.651,48 8.651,48 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 70.980,08 

 

3. Συνο>τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η ανάθεση σε τρίτο της  ε�ιστολικής αλληλογραφίας και της 
αλληλογραφίας µέσω υ�ηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) των εγγράφων του  ∆ήµου Αγρινίου.   
Συγκεκριµένα   οι ταχυδροµικές υ�ηρεσίες  αφορούν τις �αρακάτω  οµάδες :  

Α/Α ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  - 

50.265,00 12.063,60 62.328,60 

ΑΔΑ: 78ΒΘΩ65-ΩΔΞ



 3 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  )  

2 
ΟΜΑ∆Α 2 : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  6.977,00 1.674,48 8.651,48 

  

ΣΥΝΟΛΑ: 57.242,00 13.738,08 70.980,08 

 

Η  �αρεχόµενη �ροµήθεια  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV:64100000-7)  

Αναλυτική �εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται  στην 
αρίθµ. 132/2019 Μελέτη του Τµήµατος  Προµηθειών   της ∆/νσης   Οικονοµικών Υ�ηρεσιών  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της �αρούσας �ρόσκλησης ) .  

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο �οσό των 70.980,08€ συµ�εριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ  24 % (�ροϋ�ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 57.242,00   ΦΠΑ : 13.738,08). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε  ένα  έτος  α�ό την υ�ογραφή της.  

4.Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη 
�ροσφορά βάσει µόνο τιµής ανά  οµάδα .  

5.Θεσµικό >λαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ�εται α�ό την κείµενη νοµοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές �ράξεις, ό�ως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ�ηρεσιών (�ροσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης,  

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε�ο�τείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• της �αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την κατα�ολέµηση των καθυστερήσεων �ληρωµών στις εµ�ορικές 
συναλλαγές»,  

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ�οχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
�ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του �.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο�οίηση διατάξεων για την �ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

• της µε αρ. 57654/2017 Υ�ουργικής Α�όφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ�ουργείου Οικονοµίας και Ανά�τυξης.» 

• του Ν.4053/12  �ερί «ρύθµισης λειτουργίας της  ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων  
ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών και άλλες διατάξεις»  

2 . Την υ�΄αριθ. 132/2019 Μελέτη �ου συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών της  ∆/νσης   
Οικονοµικών Υ�ηρεσιών, συνολικού �ροϋ�ολογισµού 70,980,08Ευρώ συµ�εριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ η ο�οία εγκρίθηκε µε την υ�΄ αριθ.  54014/11-12-2019 Α�όφαση  
∆ηµάρχου   Αγρινίου (Α∆Α:Ψ8Τ3Ω65-ΓΒΘ). 
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3. Τις  αριθ. Β661/2019  και Β662/2019 α�οφάσεις ανάληψης  υ�οχρέωσης .  

4.Την αριθ. 204/2019 α�όφαση Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής (Α∆Α:ΩΜΡ9Ω65-Θ7∆) µε την ο�οία 
συγκροτήθηκαν  οι Ε�ιτρο�ές  �αραλαβής  για το έτος 2019.     

6.Προθεσµία >αραλαβής >ροσφορών και διενέργεια δια>ραγµάτευσης  

Η καταληκτική ηµεροµηνία �αραλαβής των �ροσφορών είναι η 19/12/2019 και ώρα 13:00 µ.µ.  

Οι �ροσφορές µ�ορούν να υ�οβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά �ρέ�ει να έχουν 
φτάσει στο �ρωτόκολλο της υ�ηρεσίας έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα. 

7.∆ηµοσιότητα 

Το κείµενο της �αρούσας �ρόσκλησης  καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότο�ο  
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η �αρούσα �ρόσκληση καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.cityofagrinio.gr. 

9. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

1.Γενικοί όροι υ>οβολής >ροσφορών 
Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται µε βάση τις α�αιτήσεις �ου ορίζονται στο Παράρτηµα I της  
�αρούσας , για όλες τις �εριγραφόµενες υ�ηρεσίες  .  
∆εν ε�ιτρέ�ονται εναλλακτικές �ροσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ�οβάλλει κοινή �ροσφορά, η ο�οία υ�ογράφεται υ�οχρεωτικά 
είτε α�ό όλους τους οικονοµικούς φορείς �ου α�οτελούν την ένωση, είτε α�ό εκ�ρόσω�ό τους 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην �ροσφορά α�αραιτήτως �ρέ�ει να �ροσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµ�εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) 
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ�ρόσω�ος/συντονιστής αυτής. 
 
2.Τρό>ος υ>οβολής >ροσφορών  
Οι φάκελοι των �ροσφορών υ�οβάλλονται µέσα στην �ροθεσµία του άρθρου 5  µε α�οστολή, 
ε�ί α�οδείξει, �ρος την αναθέτουσα αρχή ( Παλαµά και Μαβίλη 6, 30131, 3ος όροφος - Αγρίνιο  
).    
Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον ο�οίο 
�ρέ�ει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς το ∆ΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Προσφορά 
του ……… 

για την  «ανάθεση των ταχυδροµικών   υ>ηρεσιών για  διάστηµα ενός  έτους » 

 µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Αγρινίου 
και ηµεροµηνία λήξης >ροθεσµίας υ>οβολής >ροσφορών  19/12/2019 

 
3.  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής  

Εντός του  φακέλου της �ροσφοράς �εριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

1) Υ�εύθυνη δήλωση �ερί µη συνδροµής των αναφερόµενων στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 
4412/2016  λόγων α�οκλεισµού α�ό δηµόσιες  συµβάσεις. 
Τα αντίστοιχα α�οδεικτικά µέσα (�οινικό µητρώο, �ιστο�οιητικό φορολογικής  ενηµερότητας  
και �ιστο�οιητικό  ασφαλιστικής  ενηµερότητας συνοδευόµενο α�ό υ�εύθυνη δήλωση  µε τους 
φορείς στους ο�οίους οφείλει να καταβάλει  εισφορές )  θα κατατεθούν κατά το στάδιο 
ανάθεσης  της �ροµήθειας .        
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2)Αναλυτική  �εριγραφή  του  τρό�ου υλο�οίησης των  ταχυδροµικών  υ�ηρεσιών σε όλα τα 
στάδιά του �ροκειµένου να εξασφαλιστεί  η  άρτια εκτέλεσή τους  
3) Αναλυτική �εριγραφή  του  δικτύου (σηµεία  �ρόσβασης /�αραλαβής, ε�εξεργασίας, 
διαλογής, και διανοµής / �αράδοσης των ταχυδροµικών  αντικειµένων), του  
α�ασχολούµενου  �ροσω�ικού , των οχηµάτων και του τεχνικού   εξο�λισµού  �ου  διαθέτει 
για την   εκτέλεση των ταχυδροµικών  υ�ηρεσιών .  
4)  Τα �αρακάτω  �ιστο�οιητικά  και βεβαιώσεις: 
 α)  Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υ�ηρεσιών για όλη την ελληνική ε�ικράτεια (ή να 
έχει οριστεί ως φορέας �αροχής καθολικής υ�ηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4053/2012), για τις ζητούµενες υ�ηρεσίες της Εθνικής Ε�ιτρο�ής Τηλε�ικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η ο�οία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να 
συνεργάζεται (στήριξη σε ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό ∆ίκτυο �ου διαθέτει την 
�αρα�άνω άδεια ( ΟΜΑ∆Α 1)  ή  
β) Γενική  Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υ�ηρεσιών για όλη την ελληνική ε�ικράτεια, για τις 
ζητούµενες υ�ηρεσίες της Εθνικής Ε�ιτρο�ής Τηλε�ικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η 
ο�οία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να συνεργάζεται (στήριξη σε 
ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό ∆ίκτυο �ου διαθέτει την �αρα�άνω άδεια (ΟΜΑ∆Α 2) . 
γ)   Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Ε�ιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την  
ο�οία θα �ιστο�οιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για �αροχή ταχυδροµικών υ�ηρεσιών 
στο �εδίο της καθολικής υ�ηρεσίας α�ό την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο α�όφασης της ΕΕΤΤ στην 
ο�οία υ�άρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµο�οιητικό δηµόσιο 
έγγραφο  ( ΟΜΑ∆Α 1) ή  

δ)  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Ε�ιχειρήσεων της  ΕΕΤΤ  µε την ο�οία θα 
�ιστο�οιείται ότι είναι κάτοχος Γενικής άδειας για �αροχή ταχυδροµικών υ�ηρεσιών α�ό την 
ΕΕΠ η ο�οία να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο α�όφασης της 
ΕΕΠ στην ο�οία υ�άρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµο�οιητικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΟΜΑ∆Α 2 ) 
ε)  Α�όφαση Έγκρισης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Α�ορρήτου των Ταχυδροµικών 
Υ�ηρεσιών του Υ�οψηφίου Αναδόχου α�ό την Αρχή ∆ιασφάλισης Α�ορρήτου των 
Ε�ικοινωνιών. 
5)  Οικονοµική Προσφορά  σύµφωνα   µε το υ�όδειγµα �ου ε�ισυνά�τεται στην �αρούσα  
 
4.Χρόνος ισχύος των >ροσφορών   
Οι υ�οβαλλόµενες �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
120 ηµερών.  
 
11.Εγγυήσεις  ( συµµετοχής  -καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση συµµετοχής   
∆εν α�αιτείται . 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υ�ογραφή της σύµβασης α�αιτείται η �αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72 �αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο�οίας ανέρχεται σε �οσοστό 5% ε�ί της 
αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται �ριν ή κατά την υ�ογραφή της σύµβασης.  

12. Λοι>ές διατάξεις   

Κατά  τα λοι�ά  ισχύουν  οι διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

                              Αρ.Μελέτης: 132/18-11-2019                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           «Παροχή  ταχυδροµικών                                               

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                υ>ηρεσιών για διάστηµα ενός  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          έτους »                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 

Τ.Κ. 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η �αρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ε�ιστολική αλληλογραφία και την   
αλληλογραφία µέσω υ�ηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) των εγγράφων του ∆ήµου Αγρινίου 
(CPV:64100000-7) για διάστηµα ενός  (1) έτους  α�ό την ηµεροµηνία  υ�ογραφής της σύµβασης.  

Η �ροϋ�ολογιζόµενη δα�άνη ανέρχεται στο �οσό των 70.980,08 Ευρώ 
(συµ�εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον τακτικό �ροϋ�ολογισµό  έτους 2019 και 
2020  και  τους κωδικούς  00-6221.001 και 00-6221.02  

Η ανάθεση των υ�ηρεσιών θα γίνει µε  α�ευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου  109 και 109 Α  του  Ν. 4412/2016   και του Ν.4053/12  �ερί «ρύθµισης λειτουργίας 
της  ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων  ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών και άλλες διατάξεις»  και  µε  

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ,  
σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις   του Ν. 4412/2016  και   
Οι �ροσφορές �ου  θα  κατατεθούν µ�ορούν να  καλύ�τουν είτε το σύνολο των υ�ηρεσιών είτε 
µεµονωµένα   µία α�ό τις δύο  οµάδες.  Κάθε  �ροσφορά �ρέ�ει να καλύ�τει   το σύνολο  των 
α�οστολών κάθε  κατηγορίας .  

 
 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ                                        
 

Αγρίνιο, 18/11/2019                       
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ  
 

Αγρίνιο, 18/11/2019                                              
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ                              
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                              Αρ.Μελέτης: 132/18-11-2019                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           «Παροχή  ταχυδροµικών                                                                                                                                               

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                υ>ηρεσιών για διάστηµα ενός  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          έτους »                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 

Τ.Κ. 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αναλυτικά οι τεχνικές �ροδιαγραφές των  ταχυδροµικών υ�ηρεσιών  έχουν ως εξής : 
ΟΜΑ∆Α 1 :Ε>ιστολική Αλληλογραφία (Α>λά – Συστηµένα - Οµαδική α>οστολή, µε 
>ροτεραιότητα >αράδοσης Α' ή Β'): 

Αντικείµενο του �αρόντος έργου είναι η �αροχή ταχυδροµικών υ�ηρεσιών (�αραλαβή, 
διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων), για λογαριασµό του ∆ήµου 
Αγρινίου, �ρος διάφορους �αραλή�τες (�ολίτες, φυσικά �ρόσω�α, νοµικά �ρόσω�α και 
∆ηµόσιες Υ�ηρεσίες) σε όλη την Ελληνική Ε�ικράτεια και στο εξωτερικό( χώρες της Ε.Ε. και  
χώρες υ�όλοι�ου κόσµου )  µε  �ροτεραιότητα  �αράδοσης Α' ή Β' . 

 Ο διαχωρισµός  των ε�ιστολών  γίνετε  σύµφωνα µε τον �αρακάτω �ίνακα :  

Ο αριθµός των �ρος α�οστολή ταχυδροµικών αντικειµένων (φακέλων) θα �οικίλει 
ανάλογα µε τις καθηµερινές ανάγκες των υ�ηρεσιών του ∆ήµου για α�οστολή εγγράφων και 
λοι�ής αλληλογραφίας. Ο φάκελος θα φέρει αναλυτικά τα στοιχεία α�οστολέα στην ε�άνω 
αριστερή γωνία και στην κάτω δεξιά τα �λήρη στοιχεία �αραλή�τη. Η αναγραφή των 
στοιχείων του �αραλή�τη µ�ορεί να είναι είτε χειρόγραφη, είτε τυ�ωµένη . 
Ποιότητα χαρτιού: Γραφής Λευκό µάτ. 

Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται στα καταστήµατα του 
Αναδόχου ανά την Ελληνική ε�ικράτεια. Στην �ερί�τωση �ου δεν λειτουργεί κατάστηµα του 
Αναδόχου σε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου, ο Ανάδοχος υ�οχρεούται να 
µεριµνήσει µε �ροσω�ικό και µέσα του για την καθηµερινή �αραλαβή �ερισυλλογή των 
ταχυδροµικών αντικειµένων τους στο �λαίσιο του �αρόντος έργου και χωρίς ε�ι�λέον κόστος 

   Ε>ιστολές Μικρού Ε>ιστολές Μεγάλου Ογκώδεις και 

    Μεγέθους (DL,CS,C6) Μεγέθους (Flats C4) Ακανόνιστες Ε>ιστολές 

Μήκος Φακέλων 
~�ό 140mm έως 
245mm 

Α�ό 140mm έως 
380mm 

Υψος Φακέλων ~�ό 90mm έως 165mm Α�ό 90mm έως 245mm 

  Αναλογία Μήκους  
Ύψος 

> 1,4 > 1,4 

Πάχος Φακέλων 

(µη συµ>ιεσµένοι) 
~�ό 0,15mm έως 
5,Omm 

Α�ό 1,0 mm έως 20mm 

    

Βάρος Φακέλων 
~�ό 2,2 gr έως 100 gr Α�ό 20 gr έως 1000 gr 

Ακαµψία Φακέλων <2n/mm >5n/mm 

Όλες οι ε�ιστολές �ου 
δεν καλύ�τουν τις 
�ροαναφερόµενες 
�ροδιαγραφές, µεγέθη, 
διαστάσεις και βάρη. 
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α�ό την έδρα του ∆ήµου.  
Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες λειτουργίας των ∆ηµόσιων Υ�ηρεσιών. 
Για την �αρακολούθηση των α�οστολών θα τηρείται κατάσταση  εις δι�λούν, ό�ου θα 

καταγράφονται αναλυτικά τα τεµάχια και το είδος των ε�ιστολών (α�λά ή συστηµένα), η 
ηµεροµηνία α�οστολής και το συνολικό κόστος. 

Οι �αρεχόµενες α�ό τον Ανάδοχο υ�ηρεσίες του έργου �ρέ�ει να είναι σύµφωνες µε 
τους όρους, τις α�αιτήσεις και �ροϋ�οθέσεις των τευχών της διακήρυξης. Εξαιτίας του µεγάλου 
όγκου της διακινούµενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σ�ουδαιότητας και της δεοντολογίας 
�ου α�αιτείται κατά τη διαχείριση και �αροχή των �ρος ανάθεση ταχυδροµικών υ�ηρεσιών 
καθώς και της α�αίτησης, οι υ�ηρεσίες να υλο�οιούνται στους �ροβλε�όµενους χρόνους µε τη 
δέουσα �οιότητα στο σύνολο της Ελληνικής ε�ικράτειας, ο υ�οψήφιος ανάδοχος �ρέ�ει να 
καλύ�τει µε τεκµηριωµένο τρό�ο όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Σηµειώνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών �ροδιαγραφών είναι α�αράβατοι και 
ο�οιαδή�οτε µη συµµόρφωση �ρος αυτούς συνε�άγεται α�όρριψη της �ροσφοράς. 
  Οι όροι �αροχής των ταχυδροµικών υ�ηρεσιών στους Φορείς καθορίζονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία για την �αροχή ταχυδροµικών υ�ηρεσιών  
 
ΟΜΑ∆Α 2: Υ>ηρεσία Ταχυµεταφοράς (courier):  

 Α�οστολή εγγράφων, δεµάτων και λοι�ής αλληλογραφίας ανάλογα µε τις καθηµερινές 
ανάγκες των υ�ηρεσιών του ∆ήµου µε �αράδοση την ε�όµενη εργάσιµη ηµέρα εντός  της 
Πόλης , σε όλους τους �ροορισµούς της υ�όλοι�ης Ελλάδας την ε�οµένη µέρα ή µε �αράδοση 
στη Νησιωτικη Ελλάδα (�αράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες) /και για α�οστολές µε ειδική 
µεταχείριση ό�ως �αραλαβή �ρωτοκόλλου, αυθηµερόν �αράδοση, ε�ίδοση µε �ρωινή 
�αράδοση ή σε �ροκαθορισµένη ώρα, α�οστολή µε α�όδειξη �αραλαβής το ταχυδροµικό 
αντικείµενο θα φέρει τα �λήρη στοιχεία α�οστολέα και �αραλή�τη και θα είναι ασφαλώς 
σφραγισµένο ή συσκευασµένο (ανάλογα µε τον τύ�ο του, �.χ. φάκελος, δέµα κ.λ.�.).Ο 
ανάδοχος κατό�ιν τηλεφωνικής κλήσης α�ό τις υ�ηρεσίες του ∆ήµου, θα �ροσέρχεται στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες για να �αραλάβει το �ρος α�οστολή 
ταχυδροµικό αντικείµενο ε�ί α�οδείξει. 
 
 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ                                        
 

Αγρίνιο, 18/11/2019                                             
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ  
 

Αγρίνιο,18/11/2019                                              
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ                                         
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                              Αρ.Μελέτης: 132/18-11-2019                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           «Παροχή  ταχυδροµικών                                                                                                                                               

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                υ>ηρεσιών για διάστηµα ενός  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          έτους »                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  - 
ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  )  50.265,00 12.063,60 62.328,60 

2 
ΟΜΑ∆Α 2 : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  6.977,00 1.674,48 8.651,48 

  

ΣΥΝΟΛΑ: 57.242,00 13.738,08 70.980,08 

 
     

 

 

 

 

 

                                                        

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ      
 

Αγρίνιο, 18/11/2019                                             
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ  
 

Αγρίνιο, 18/11/2019                                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ                                         
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                              Αρ.Μελέτης: 132/18-11-2019                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           «Παροχή  ταχυδροµικών                                                                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                υ>ηρεσιών για διάστηµα ενός  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          έτους »                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 

                
       

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α  

 
ΟΜΑ∆Α 1:  ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ (σε 

γρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ TΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

µέχρι 20 5000 0,72 3.600,00 

21 έως 50 1500 0,9 1.350,00 

51-100 100 1,6 160,00 

101-200 50 2 100,00 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  201-1000 20 2,8 56,00 

ΕΩΣ-100 50 1,7 85,00 

ΕΩΣ-200 51 2,1 107,10 

ΕΩΣ-500 30 3,2 96,00 

501-1000 30 3,6 108,00 

2 
Ογκώδεις και 

ακανόνιστες επιστολές 1001-2000 20 4 80,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 1 : 5.742,10 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

µέχρι 20 9000 0,65 5.850,00 

21 έως 50 2000 0,85 1.700,00 

51-100 350 1,3 455,00 

101-200 100 1,7 170,00 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  201-1000 100 2,2 220,00 

ΕΩΣ-100 45 1,55 69,75 

ΕΩΣ-200 20 1,9 38,00 

ΕΩΣ-500 10 2,3 23,00 

501-1000 10 2,5 25,00 

2 Ογκώδεις και 
ακανόνιστες επιστολές 

1001-2000 40 3 120,00 
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2001-10000 20 5 100,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 2 : 8.770,75 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΟΜΑ∆ΙΚΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ 
ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

µέχρι 20 4500 0,62 2.790,00 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  21 έως 50 2000 0,85 1.700,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 3 : 4.490,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΟΜΑ∆ΙΚΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

µέχρι 20 12000 0,57 6.840,00 

1 Επιστολές µεγέθους  έως 100 2000 0,83 1.660,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 4 : 8.500,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Α΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 

ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

έως 20 50 0,9 45,00 

21 έως 50 20 1,3 26,00 

51-100 10 2,2 22,00 

101-200 10 3 30,00 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  201-500 10 4,5 45,00 

ΕΩΣ-500 5 5,9 29,50 

501-1000 5 8,7 43,50 

2 

Ογκώδεις και 
ακανόνιστες 
επιστολές 1001-2000 5 14 70,00 

ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

έως 20 10 0,9 9,00 

21 έως 50 5 1,45 7,25 

51-100 3 2,5 7,50 

101-200 2 3,3 6,60 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  201-500 2 6,2 12,40 

ΕΩΣ-500 2 6,7 13,40 

501-1000 1 12,5 12,50 

2 

Ογκώδεις και 
ακανόνιστες 
επιστολές 1001-2000 1 25 25,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 5 : 404,65 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Β΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) 

ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

έως 20 30 0,85 25,50 1  Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  

21 έως 50 21 1,15 24,15 
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51-100 5 2 10,00 

101-200 5 2,7 13,50 

201-500 5 4,4 22,00 

ΕΩΣ-500 5 5,3 26,50 

501-1000 5 7,8 39,00 

2 

Ογκώδεις και 
ακανόνιστες 
επιστολές 1001-2000 5 12,5 62,50 

ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΒΑΡΟΣ 
(σεγρµ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

έως 20 10 0,85 8,50 

21 έως 50 5 1,33 6,65 

51-100 1 2,2 2,20 

101-200 1 2,9 2,90 

1 
 Επιστολές  µικρού -
µεγάλου   µεγέθους  201-500 1 4,9 4,90 

ΕΩΣ-500 1 6 6,00 

501-1000 1 10,8 10,80 

2 

Ογκώδεις και 
ακανόνιστες 
επιστολές 1001-2000 1 20,4 20,40 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΠΙΝΑΚΑ 6 : 285,50 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 :ΤΕΛΟΣ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  (ΧΡΕΩΣΗ ΠΛΕΟΝ 
ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1- 6)    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Τέλος συστηµένου 
επιστολών εσωτερικού   
( Πίνακασ 1-4)  11000 1,9 20.900,00  

2 

Τέλος απόδειξης 
παραλαβής  επιστολών 
εσωτερικού  ( Πίνακας 
1-4)  1000 1,1 1.100,00  

3 

 Τέλος συστηµένου 
επιστολών εξωτερικού   
( Πίνακασ 5-6)  20 2,5 50,00  

4 

Τέλος απόδειξης 
παραλαβής  επιστολών 
εξωτερικού  ( Πίνακας 
5-6)  20 1,1 22,00  

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 7: 22.072,00  

           

 ΓΕΝΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α +Β: 50.265,00  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ:  12.063,60  

ΣΥΝΟΛΟ:  62.328,60  

 
 
Οι  �αρα�άνω  �οσότητες ανά είδος  α�οστολής , �εριγράφουν  τον εκτιµώµενο ετήσιο όγκο 
και δεν είναι δεσµευτικές , ενώ δύναται να διακυµανθούν είτε �ρος τα �άνω ή �ρος τα κάτω 
ανάλογα µε τις  ανάγκες των Υ�ηρεσιών του ∆ήµου. 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 
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 Πάγιο  Τέλος  

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους έως 2 κιλών µε 
�αράδοση την ε�όµενη 
εργάσιµη ηµέρα 500 2,00 1.000,00 

1 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
Ειδική  ∆ιαχείριση         
(>λέον του >αγίου  τέλους ) 

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους �άνω α�ό 2 κιλά µε 
�αράδοση την ε�όµενη 
εργάσιµη ηµέρα (χρέωση 
ανά κιλό) 100 1,00 100,00 

Πάγιο  Τέλος  

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους εως 2 κιλών µε 
�αράδοση την ε�όµενη 
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την 
Ελληνική ε�ικράτεια (εκτός 
νησιωτκής Ελλάδας  και 
δυσ�ρόσιτες  �εριοχές )  2100 2,50 5.250,00 

2 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ειδική  ∆ιαχείριση       
(>λέον του >αγίου  τέλους ) 

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους �άνω α�ό 2 κιλά µε 
�αράδοση την ε�όµενη 
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την 
Ελληνική ε�ικράτεια 
(ε�ι�λέον χρέωση ανα κιλό) 200 0,60 120,00 

Πάγιο  Τέλος  

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους εως 2 κιλών στην 
Νησιωτική Ελλάδα  ( 
>αράδοση   ως 3 εργάσιµες 
ηµέρες)  20 2,60 52,00 

3 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

Ειδική  ∆ιαχείρηση       
(>λέον του >αγίου  τέλους ) 

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους άνω των 2 κιλών 
στην Νησιωτική Ελλάδα  ( 
>αράδοση  σε ως 3 εργάσιµες 
ηµέρες) ( χρέωση ανά κιλό) 10 0,60 6,00 

 Πάγιο  Τέλος  

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους εως 2 κιλών σε 
δυσ>ρόσιτες >εριοχές  ( 
>αράδοση   ως 3 εργάσιµες 
ηµέρες)  10 2,60 26,00 

4 

∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Ειδική  ∆ιαχείρηση       
(>λέον του >αγίου  τέλους ) 

Α�οστολή αντικειµένων 
βάρους εως 2 κιλών σε 
δυσ>ρόσιτες >εριοχές  ( 
>αράδοση   ως 3 εργάσιµες 
ηµέρες)  5 0,60 3,00 

Ε�ίδοση µε ειδική 
διαχείριση (�αραλαβή 
�ρωτοκόλλου) 50 4,00 200,00 

Ε�ίδοση µε �ρωινή 
�αράδοση ή σε 
�ροκαθορισµένη ώρα 10 3,00 30,00 

Α�οστολή µε ε�ιστροφή 
δικαιολογητικών 10 1,50 15,00 

Παράδοση αυθηµερόν 
εντός �όλης 20 5,00 100,00 

5 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ( ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΒΑΣΙΚΩΝ )   
Α�οστολή µε α�όδειξη 
�αραλαβής 50 1,50 75,00 

      6.977,00 
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 

    ΦΠΑ 24% : 1.674,48 

    ΣΥΝΟΛΟ : 8.651,48 

 
Οι >αρα>άνω >οσότητες  ανά α>οστολή  >εριγράφουν τον εκτιµώµενο ετήσιο όγκο και δεν 
είναι δεσµευτικές , ενώ δύναται να διακυµανθούν είτε >ρος τα >άνω ή >ρος τα κάτω 
ανάλογα µε τις  ανάγκες των Υ>ηρεσιών του ∆ήµου.  
 
Ο ∆ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να α�ορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις 
αναγκαίες �οσότητες εκ των ανωτέρω υ�ηρεσιών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες 
ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας ε�ακριβούς �ροσδιορισµού των αναγκών του ανά 
είδος και �οσότητα υ�ηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλο�οίησης της εργασίας αυτής, χωρίς 
όµως να υ�ερβαίνει το συνολικό �οσό του ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού ή της �ροσφοράς του 
αναδόχου. 
Οι εντολές  �αράδοσης  και  α�οστολής εγγράφων και δεµάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των Υ�ηρεσιών, ύστερα α�ό ειδο�οίηση 
α�ό τον αρµόδιο υ�άλληλο της υ�ηρεσίας. 
 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ                                        
 

Αγρίνιο, 18-11-2019                                             
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ  
 

Αγρίνιο, 18-11-2019                                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ                    

 

ΑΔΑ: 78ΒΘΩ65-ΩΔΞ



 

Σελίδα  

15 

 

                              Αρ.Μελέτης: 132/18-11-2019                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           «Παροχή  ταχυδροµικών                                                                                                                                               

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                υ>ηρεσιών για διάστηµα ενός  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          έτους »                       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1 - Αντικείµενο της >αρούσης 
Αντικείµενο της �αρούσας είναι η �αροχή υ�ηρεσιών για: 
α) την α�οστολή της ε�ιστολικής αλληλογραφίας του ∆ήµου και 
β) την α�οστολή αλληλογραφίας µέσω υ�ηρεσίας ταχυµεταφοράς , 
για ένα (1) έτος α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης, �ροϋ�ολογιζόµενης δα�άνης  57.242.00 
Ευρώ  �λέον του αναλογούντος  ΦΠΑ 24 % 
 
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διαδικασία  σύναψης δηµόσιας σύµβασης  για την ανάθεση των υ�ηρεσιών  διέ�εται: 
α)α�ό τις διατάξεις του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
β) α�ό τις διατάξεις του Ν. 4053/12 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων 
ηλεκτρονικών ε�ικοινωνιών και άλλες διατάξεις» ό�ως ισχύει ως σήµερα . 
γ) α�ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υ�ηρεσιών (�ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
δ) α�ό τις διατάξεις  της  Α�όφασης 728/6/2014 της ΕΕΤΤ «Έκδοση Κανονισµού για την 
�ρόσβαση στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υ�ηρεσίας (ΦΠΚΥ) α�ό 
Παρόχους Ταχυδροµικών Υ�ηρεσιών µε Ειδική Άδεια» (ΦΕΚ 2589/Β/29-9-2014) 

ε)α�ό τις  διατάξεις  της  Α�όφασης  686/065/13 (ΦΕΚ – 1876 Β/31-7-2013)  της  ΕΕΤΤ 

«Κανονισµός ειδικών αδειών �αροχής ταχυδροµικών υ�ηρεσιών» (µε την ο�οία καταργήθηκε 

η Αριθµ 33759/Φ.710/09 (ΦΕΚ 1439 Β/17-7-2009) : Κανονισµός Ειδικών Αδειών Παροχής  

Ταχυδροµικών Υ�ηρεσιών). 

 
Άρθρο 3- Συµβατικά Στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά  ισχύος είναι: 

Α)  Η σύµβαση   

Β)  Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές  

Γ)  Ενδεικτικός Προϋ�ολογισµός 

∆)  Συγγραφή υ�οχρεώσεων 

 
Άρθρο 4- Τρό>ος εκτέλεσης 
Η ανάθεση της εργασίας αυτής θα �ραγµατο�οιηθεί µε α�ευθείας  ανάθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου  109 και 109 Α  του  Ν. 4412/2016 ό�ως τρο�ο�οιήθηκε και ισχύει     και  
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κριτήριο  ανάθεσης τη  �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική  ά�οψη  �ροσφορά  µόνο βάσει 
τιµής   για το συνολο των   υ�ηρεσιών ανά οµάδα .   

Άρθρο 5ο :Ανάθεση - Υ>ογραφή  σύµβασης  

Μετά την ε�έλευση των εννόµων α�οτελεσµάτων της α�όφασης  ανάθεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 105  του Ν. 4412/2016 ,  η αναθέτουσα αρχή �ροσκαλεί τον ανάδοχο  / τους αναδόχους 
να �ροσέλθει για την υ�ογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών α�ό την 
κοινο�οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής �ρόσκλησης. 
 Εάν ο ανάδοχος δεν �ροσέλθει να υ�ογράψει το συµφωνητικό µέσα στην �ροθεσµία �ου 
ορίζεται στην ειδική �ρόκληση, κηρύσσεται έκ�τωτος, κατα�ί�τει υ�έρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον �ροσφέροντα �ου υ�έβαλε την 
αµέσως ε�όµενη �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη �ροσφορά. Αν κανένας α�ό τους 
�ροσφέροντες δεν �ροσέλθει για την υ�ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την �ερί�τωση δ' της �αραγράφου 2 του άρθρου 106. 
Άρθρο 6ο : Χρόνος  ισχύς  της σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα χρόνο α�ό την υ�ογραφή της. 
Είναι δυνατή η �αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, µέχρι την ανάδειξη 
νέου αναδόχου και την υ�ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 
των τριών µηνών, στο µέτρο �ου δεν θα υ�άρξει, κατά το χρόνο της �αράτασης, �εραιτέρω 
οικονοµική ε�ιβάρυνση  του ∆ήµου. Για την εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 
200 έως 215 του Ν. 4412/2016. 
Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις µ�ορεί να εκδίδονται α�ό �ιστωτικά ιδρύµατα �ου λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρω�αϊκής Ένωσης ή του Ευρω�αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ�ορίου, �ου 
κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωµα αυτό. Μ�ορούν, ε�ίσης, να εκδίδονται α�ό το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
�αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε �αρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού �οσού. 
 Εγγύηση συµµετοχής  δεν α�αιτείται. 
 Ο ανάδοχος στον ο�οίο έγινε η ανάθεση  των υ�ηρεσιών  υ�οχρεούται να καταθέσει µε την 
υ�ογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της ο�οίας 
είναι 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε�ιστρέφεται στον 
ανάδοχο της εργασίας µετά την οριστική �οσοτική και �οιοτική �αραλαβή α�ό την αρµόδια 
ε�ιτρο�ή.  
Κατά  τα λοι�ά  ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Άρθρο 8 – Παροχή  Υ>ηρεσιών  - Πληρωµή 
Ο ανάδοχος µετά την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης θα �αρέχει στο ∆ήµο Αγρινίου τις 
συµφωνηµένες υ�ηρεσίες, ό�ως αναλυτικά θα �εριγράφονται στο κείµενο της σύµβασης. Η 
�ληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα α�ό τη νοµοθεσία . 
Άρθρο  9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειµένων 
διατάξεων, �ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο ΦΠΑ βαρύνει το 
∆ήµο.  
 Άρθρο 10ο : Λοι>ές διατάξεις  
 Κατά  τα λοι�ά  ισχύουν  οι διατάξεις του    Ν. 4412/2016. 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΑΥΡΟΥ                                    
 

Αγρίνιο, 18-11-2019                                  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ  

Αγρίνιο, 18-11-2019                                            
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ                                         
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