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ΜΕΛΕΤΗ	

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ	ΑΝΑΘΕΣΗ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	«Παροχή	υπηρεσιών	επιστολικού	
ταχυδρομείου	Δήμου	Αμφιλοχίας	για	άμεσες	ανάγκες		

αποστολής	λογαριασμών	ύδρευσης	του		τμήματος	Ταμείου»				
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 CPV:	64112000-4	«Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές»		
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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1.	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
	

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου  για τις  
άμεσες ανάγκες του τμήματος  Ταμείου σε αποστολή λογαριασμών ύδρευσης για τις Δ.Ε. 
Αμφιλοχίας , Ινάχου και Μενιδίου .Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του Δήμου με σκοπό την άμεση αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης και κατά συνέπεια για την 
είσπραξη των εσόδων του 

 

Οι υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου με αυτή την ανάθεση περιλαμβάνουν την  αποστολή 
επιστολών μέσω δικτύου διανομής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια .  

 

Αναλυτικά περιλαμβάνει την παραλαβή και διανομή  των φακέλων  , σε φάκελο μικρό (11,4 Χ 22,9 
cm)  απλό Β προτεραιότητας  (παραλαβή σε 3-4 ημέρες)  έως  20 γραμμάρια βάρος  προς 
μεταφορά αντικειμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναλυτικά όπως παρακάτω : 

 

  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ 
(0,57/ΤΜΧ) 

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α2019 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3800 2166 

          

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Β 2019 ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2700 1539 

          

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΑΣ Β 2019 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3800 2166 

          

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΑΣ Γ 2019 ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2700 1539 

          

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΑΣ Γ 2019 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3800 2166 
  
  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  16800   9.576,00 
ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ -
ΜΕΝΙΔΙΟΥ Β 2019   5000 2850 

          
ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ -
ΜΕΝΙΔΙΟΥ Γ 2019   5000 2850 
  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ -ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
  10.000 5.700,00 
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Τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε φάκελο. Όλες οι αποστολές ογκομετρούνται. 

 

                 Αμφιλοχία  20/02/2020  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ Διοικητικού  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος 

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
 

Δημήτριος Ζαμπάρας  
ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός   
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2.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ	
	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
 

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Οι ποσότητες είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν χωρίς να υπερβεί το 
όριο του προυπολογισμού όπως και να μην ανατεθεί όλη η ποσότητα. 

 
ΤΙΜΗ	
ΜΟΝΑΔΑ
Σ	

ΔΑΠΑΝΗ	Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 Μον.	
Μέτρ	

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

Συμπεριλ
αμβανομ
ένου		
ΦΠΑ	

(€) 

ΚΑ 
1	 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr Δ.Ε. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΕΜ	 16800	 0,57	 9.576,00	

00-6221.001 
2	 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr ΔΕ 
ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

ΤΕΜ	 10000	 0,57	 5.700,00	

00-6262.003 
  ΣΥΝΟΛΟ	 		 26800	 		 15.276,00	   

 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 15.276,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και 
αναλυτικά θα βαρύνει  : 

 #	9.576,00	€ #		ΚΑ 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του προϋπολογισμού έτους 2020 και  
 #	 5.700,00	 € #	 	 του ΚΑ 00-6221.003 Ταχυδρομικά τέλη Δ.Ε. Ινάχου και Μενιδίου του προϋπολογισμού 

έτους 2020 
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3.	ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ	ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	

ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
	

Άρθρο	1ο:	Αντικείμενο	συγγραφής	
	

 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου (πλην 
ελαχίστων εξωτερικού) για τις  άμεσες ανάγκες του τμήματος  Ταμείου σε αποστολή λογαριασμών 
ύδρευσης για τις Δ.Ε. Αμφιλοχίας , Ινάχου και Μενιδίου .Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου με σκοπό την άμεση αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης και κατά 
συνέπεια για την είσπραξη των εσόδων του 

 

Οι υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου με αυτή την ανάθεση περιλαμβάνουν την  αποστολή 
επιστολών μέσω δικτύου διανομής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια(πλην ελαχίστων εξωτερικού) . 
Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Δήμο καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την 
παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και αφορά την αποστολή (παράδοση) ταχυδρομικών αντικειμένων του 
Δήμου στους παραλήπτες αυτών. 

 
 

΄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) 

 

Άρθρο	3ο:	Συμβατικά	στοιχεία	–	κατάθεση	προσφοράς		
	

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Προυπολογισμός  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή-μελέτη 

Η	κατάθεση	της	προσφοράς	θα	περιλαμβάνει:	
	

 
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). . Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
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τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύρια και επικουρική) 

5. Έναρξη στην Εφορία για το αντικείμενο της επιχείρησης 

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι : * έχουν λάβει γνώση των 

όρων της παρούσης μελέτης  και συμφωνούν με αυτούς * τον τρόπο επικοινωνίας *  

 

Άρθρο	4ο:	Χρόνος	εκτέλεσης	του	έργου	
	

Ο χρόνος εκτέλεσης το έτος 2020 μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής    (Για τροποποίηση ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν 4412/2016) 

 

Άρθρο	5ο:	Υποχρεώσεις	του		αναδόχου		
 

 

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. Η παράδοση των φακέλων 
θα γίνεται στο χώρο που θα ορίσει  ο ανάδοχος εντός της πόλης της Αμφιλοχίας ή από το χώρο του 
Δήμου έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. 

 

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 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  αναδόχου  καθορίζεται  σε  ευρώ . Η 
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
αναδόχου  , ανάλογα με την παράδοση των εργασιών . 
 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 %  & ΑΕΠΠ 0,06% στις 
κρατήσεις συμπεριλαμβάνεται και χαρτόσημο και υπέρ ΟΓΑ 

Η πληρωμή θα διενεργηθεί έπειτα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και 
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θα διενεργηθεί ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και την στοχοθεσία του Δήμου . 
 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο	10ο:	Φόροι,	τέλη,	κρατήσεις	
	

Ο Ανάδοχος 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 20/02/2020  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ Διοικητικού  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊσταμένος 

Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
 
 

Δημήτριος Ζαμπάρας  
ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός   
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Της επιχείρησης 
………………………………………….………………………….………………………………… µε 
έδρα στ… ………………………………………..……………………. οδός 
…………………………………..………………… αριθµ. …...Τ.Κ………………. Τηλ.: 
………………………… Κινητό……………..……..……. Fax: …………………….  

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

ΤΙΜΗ	
ΜΟΝΑΔΑ
Σ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 Μον.	
Μέτρ	

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

Συμπεριλ
αμβανομ
ένου		
ΦΠΑ	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
ΤΙΜΗ	

ΜΟΝΑΔΟΣ	
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ

ΑΝΟΜΕΝΟΥ	
ΦΠΑ		

ΣΥΝΟΛΟ	
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

1	 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr Δ.Ε. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΕΜ	 16800	 0,57	 	 	

2	 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr ΔΕ 
ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

ΤΕΜ	 10000	 0,57	 	 	

  ΣΥΝΟΛΟ	 		 26800	 		 	 	

 

 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της εν λόγω υπηρεσίας  µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

 

 
 
 
 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 

Ο προσφέρων 

  

  


