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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	02/2019	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

ΜΕΛΕΤΗ	

ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	(COURIER	)	ΔΗΜΟΥ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	2019	-2020	(ένα	έτος	από	την	υπογραφή	της	

σύμβασης	)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	(με	ΦΠΑ)	2.984,68€	
	

CPV: 64100000-7 «Ταχυδρομικές υπηρεσίες»  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
	

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	02/2019	
	

ΠΑΡΟΧΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		(COURIER)	

ΔΗΜΟΥ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	2019(ένα	έτος	
από	την	υπογραφή	της	σύμβασης)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	(με	ΦΠΑ)	
2.984,68	€	

	

1.	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	

ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΤΑΧΥMETAΦΟΡΩΝ	(COURIER)	ΔΗΜΟΥ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	2019	-
2020	(ένα	έτος	από	την	υπογραφή	της	σύμβασης)	

	

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για τα έτη  
2019 -2020 (ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) . Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, προκειμένου ο Δήμος να αποστέλλει απρόσκοπτα και άμεσα  
την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές 
του.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	(COURIER)	
	

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών περιλαμβάνουν την ταχεία μεταφορά εγγράφων, 
μικροδεμάτων και άλλων προς μεταφορά αντικειμένων στην Ελλάδα. 

 

Τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα κατάλληλα σε ανθεκτική συσκευασία. 
Όλες οι αποστολές εσωτερικού ογκομετρούνται. 

 

Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, ισχύει ο 
επίσημος τιμοκατάλογος της εταιρείας που θα μειοδοτήσει και θα αναλάβει την  διεκπεραίωση 
της υπηρεσίας. 

 

Βασικές	υπηρεσίες	
 

 Εντός πόλης- Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας 
πόλης. Στην περίπτωση καποδιστριακών Δήμων, πόλη νοείται όλη η περιφέρεια του Δήμου 

 

 Εντός Περιφέρειας-Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της 
ίδιας Περιφέρειας. 

 

 Χερσαίοι Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς 
Χερσαίους Προορισμούς 

 

 Νησιωτικοί Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς 
Νησιωτικούς Προορισμούς 

 

Η αποστολή αντικειμένων ισχύει για βάρος μέχρι 3 κιλά,  με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί 
αποδείξει. Για κάθε επιπλέον κιλό θα ισχύει επιπλέον χρέωση. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Γενική Άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

                 Αμφιλοχία 1/02/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
 

Δημήτριος Ζαμπάρας   
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΔΗΜΟΣ	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΑΡ.	ΜΕΛΕΤΗΣ	02/2019	
	

ΠΑΡΟΧΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		(COURIER)	ΔΗΜΟΥ	
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	2019	-2020	(ένα	έτος	από	

την	υπογραφή	της	σύμβασης)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	(με	ΦΠΑ)	
2.984,68	€	

	
	

2.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ	
	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 
 

ΔΑΠΑΝΗ	Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 Μον.	
Μέτρ	

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΤΙΜΗ	
ΜΟΝΑΔΑΣ	 (€) 

1 Εντός πόλης  Τεμ. 50 3,00 150,00	

2 Εντός Περιφέρειας  Τεμ. 430 3,00 1.290,00	

3 Χερσαίοι Προορισμοί  Τεμ. 100 3,00 300,00	

4 Νησιωτικοί Προορισμοί  Τεμ. 50 3,00 150,00	

5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΚΆΘΕ ΚΙΛΟ  

Τεμ. 230 0,90 207,00	

6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ 

/ΔΥΠΡΟΣΙΤΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Τεμ. 50 6,20 310,00	

  ΣΥΝΟΛΟ	 		 630	 		 2.407,00	

  ΦΠΑ	24%	 		 		 		 577,68	

  	ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 		 		 		 2.984,68	

 
 

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.407,00ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
577,68ευρώ δηλαδή συνολικά 2.984,68	 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον Κ.Α.	 00-6221.002	 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας  για τα έτη : 
2019:		2.487,23		Ευρώ	και	2020	:	497,45	Ευρώ. 
 

                 Αμφιλοχία 1/02/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
 

Δημήτριος Ζαμπάρας   
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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3.	ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ	ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	

ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	

Άρθρο	1ο:	Αντικείμενο	συγγραφής	
	

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών  (courier) για τα 
έτη 2019-2020(ένα  έτος από την υπογραφή της σύμβασης) . Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη 
για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, προκειμένου ο Δήμος να αποστέλλει απρόσκοπτα 
και άμεσα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
αρμοδιότητές του.  

 

΄Αρθρο	2ο:	Ισχύουσες	διατάξεις	
	

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 

 Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 
Α78-8-16) 

 Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
 Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
 Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
 Την  υπ’αριθμ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών 
 

Άρθρο	3ο:	Συμβατικά	στοιχεία	
	

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Το τιμολόγιο μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή-μελέτη 

Άρθρο	4ο:	Χρόνος	εκτέλεσης	του	έργου	
	

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται για τα έτη 2019-2020 (ένα έτος από την ανάθεση- υπογραφή 
σύμβασης )  (Για τροποποίηση ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4412/2016) 

 

Άρθρο	5ο:	Υποχρεώσεις	του	εντολοδόχου	
	

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 
την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 

Άρθρο	6ο:	Υποχρεώσεις	του	εντολέα	
	

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

	

Άρθρο	7ο:	Ανωτέρα	βία	
	

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 
ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 
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κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 
το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας 
βίας. 

 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 

 

Άρθρο	8ο:	Αναθεώρηση	τιμών	
	

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο	9ο:	Τρόπος	πληρωμής	
	

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών  η  αμοιβή  του  εντολοδόχου  καθορίζεται  σε  ευρώ 
για το σύνολο της μελέτης όπως αναφέρεται στο ενδεικτικό προυπολογισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με την τιμή της προσφοράς, για το διάστημα ισχύος της 
εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 

 

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

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  
Οι ποσότητες δύναται να τροποποιούνται διότι δεν είναι δυνατόν να προϋπολογιστεί ακριβώς ο 
χώρος παράδοσης χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο της ανάθεσης. 

 

Άρθρο	10ο:	Φόροι,	τέλη,	κρατήσεις	
	

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο	11ο:	Επίλυση	διαφορών	
	

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

                 Αμφιλοχία 1/02/2019  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
 

Δημήτριος Ζαμπάρας   
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER ) 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019 -2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  
 Κ.Α.: 00-6221.002 
 Προϋπολογισμός: 2.984,68 € 
 CPV: 64100000-7 

 
ΕΝΤΥΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της 

επιχείρησης…………………………………………………………………………………………………

…….………… µε έδρα στ………………………………………………………………………….…….,  

οδός …………..…………………………. αριθµ. ……………………..…... Τ.Κ……………………….  

Τηλ.: ………………………………………… Κινητό…………………………………..…….  

Fax: ………………………………………. 

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας , υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

ΔΑΠΑΝΗ	Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 Μον.	
Μέτρ	

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	 ΤΙΜΗ	
ΜΟΝΑΔΑΣ	 (€) 

1 Εντός πόλης  Τεμ. 50  	

2 Εντός Περιφέρειας  Τεμ. 430  	

3 Χερσαίοι Προορισμοί  Τεμ. 100  	

4 Νησιωτικοί Προορισμοί  Τεμ. 50  	

5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΚΙΛΟ  

Τεμ. 230  	

6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ 

/ΔΥΠΡΟΣΙΤΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Τεμ. 50  	

  ΣΥΝΟΛΟ	 		 630	 		 	

  ΦΠΑ	24%	 		 		 		 	

  	ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 		 		 		 	

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

…………………………………………… 

 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 


