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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2017 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυδρομείου για το έτος 2017. Η 

ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κλπ και επίσης 

προκειμένου ο Δήμος να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του. Η εργασία χωρίζεται σε ομάδες ως 

ακολούθως: 

 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

Η κατασκευή του ταχυδρομικού αντικειμένου σαν υπηρεσία, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες: 

 επεξεργασίας των αρχείων με τα περιεχόμενα / κείμενα των λογαριασμών, 

 εκτύπωσης των λογαριασμών σύμφωνα με το αρχείο του Δήμου, 

 ταξινόμησης των λογαριασμών κατά ταχυδρομικό κώδικα, 

 εμφακέλωσης (κλείσιμο σε φάκελο) και 
 παράδοσης στο δίκτυο διανομής. 

Τεχνική περιγραφή έργου κατασκευής ταχυδρομικού αντικειμένου 

 Προμήθεια 15.000 φακέλων DL διάστασης 110 mm Χ 230 mm με παράθυρο και εκτύπωση σε 

ένα χρώμα, 
 Προμήθεια 15.000 φύλλων λογαριασμού ταχυπληρωμής, Α4 Laserbond 100gr, με δύο συν ένα 

(2+1) προεκτυπωμένα χρώματα (2 εμπρός & 1 πίσω), 
 Παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου με τα μεταβλητά στοιχεία, 

 Δημιουργία του εκτυπωτικού αρχείου των λογαριασμών ταχυπληρωμής, 

 Εκτύπωση των μεταβλητών δεδομένων, με μαύρο μελάνι, στην Α’ όψη, 
 Αποστολή ηλεκτρονικά, εκτυπωμένων δειγμάτων στο Δήμο προς έγκριση, 
 Με την έγκριση από το Δήμο θα δίνεται και εντολή για εκτύπωση ολόκληρου του αρχείου, 
 Εκτύπωση επί των φύλλων λογαριασμού ταχυπληρωμής, ολόκληρου του αρχείου, 
 Εμφακέλωση και ταξινόμηση των λογαριασμών ταχυπληρωμής ανά προορισμό σύμφωνα με το 

ηλεκτρονικό μας αρχείο  

 Παράδοση για διανομή 

Το συνολικό αντικείμενο του έργου είναι η εκτύπωση-εμφακέλωση και κατάθεση 15.000 

ταχυδρομικών αντικειμένων με λογαριασμούς ταχυπληρωμής για τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, 

κλπ, με συχνότητα όσες φορές απαιτηθεί εντός του έτους (η συνολική ποσότητα θα είναι 

15.000). Ο χρόνος κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι εντός τεσσάρων (4) 

εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία έγκρισης των δειγμάτων. 

 

Το Επιστολικό Ταχυδρομείο αφορά την αποστολή των ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω 

δικτύου διανομής. 
 

Τεχνική περιγραφή επιστολικού ταχυδρομείου 

 Παραλαβή συνολικά 15.000 ταχυδρομικών αντικειμένων με λογαριασμούς ταχυπληρωμής, 
 Διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων 
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Το συνολικό αντικείμενο του έργου είναι η διανομή 15.000 ταχυδρομικών αντικειμένων με 

λογαριασμούς ταχυπληρωμής για τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ, με συχνότητα όσες φορές 

απαιτηθεί μέσα στο έτος. 

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
 

Το Προπληρωμένο Ταχυδρομείο σε φάκελο prepaid αφορά την παροχή φακέλων με εκτύπωση 

λογοτύπου του Δήμου πάνω στον φάκελο καθώς και τύπωση γραμματοσήμου ώστε να είναι 

έτοιμο προς αποστολή άμεσα, χωρίς άλλη διαδικασία, από τις υπηρεσίες του Δήμου. 
 

Τεχνική Περιγραφή προπληρωμένου ταχυδρομείου 

 Φάκελος Α’ προτεραιότητας, Εσωτερικού με δυνατότητα ταχυδρόμησής του σε οποιοδήποτε 

γραμματοκιβώτιο 
 Εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου πάνω στο φάκελο 

 Χωρίς να χρειάζεται να επικολληθεί γραμματόσημο 

 Χωρίς όριο βάρους 
 

Φάκελος 6.500 τεμάχια με προπληρωμένο τέλος 11,4 Χ 22,9 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Φάκελος 1.000 τεμάχια με προπληρωμένο τέλος 23,0 Χ 32,0 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

 

 

                                                                                              Αρναία, 18 Μαΐου 2017 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
                                                                                                                           ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

                                                                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

     Αριθμ . Μελέτης : 03/2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΟΜΑΔΑ Α’: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
Ταχυδρομικά αντικείμενα με 

λογαριασμούς ταχυπληρωμής 
Τεμ. 15.000 0,1507 2.260,50 

ΦΠΑ 24% 542,52 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 2.803,02 

2 

Επιστολικό Ταχυδρομείο  
(μέγεθος φακέλου 110 mm Χ 230 mm, θα 

επιδίδεται εντός 4 ημερών και θα 

κατατίθενται ομαδικά >500 τμχ) 

Τεμ. 15.000 0,58 8.700,00 

ΦΠΑ 24% 2.088,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 10.788,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ  Α’ 13.591,02 

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος 

11,4 Χ 22,9 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Τεμ. 6.500 0,80 5.200,00 

2 
Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος 

23,0 Χ 32,0 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Τεμ. 1.000 2,85 2.850,00 

3 Επιτύπωση Μονοχρωμίας Τεμ. 7.500 0,03 225,00 

ΣΥΝΟΛΟ  8.275,00 

ΦΠΑ 24%    1.986,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Β’  10.261,00 
                                                      

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ Α’ + Β’ 23.852,02 
 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχο είδος και οι ποσότητες εκτιμήθηκαν ανάλογα με τις αποστολές του 

προηγούμενου έτους. 
 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 23.852,02 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τους  Κ.Α.  00.6221.01 «Ταχυδρομικά τέλη» (ποσό 20.770,00 Ευρώ) και  Κ.Α. 25.6615.01 

«Εκτυπώσεις λογαριασμών Υβριδικού Ταχυδρομείου» (ποσό 3.082,02 Ευρώ) του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2017. 
 

Αρναία, 18 Μαΐου 2017 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 

 

                                    ΒΛΑΧΟΣ  ΔΡΟΣΟΣ                                                         ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

                                     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

                                    ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Γ ε ν ική  -  Ε ιδ ικ ή  συ γγρ αφ ή  υ π ο χρ ε ώσε ων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
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     Αριθμ . Μελέτης : 03/2017 
 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η -  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυδρομείου για το έτος 2017. Η 

ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κλπ και επίσης 

προκειμένου ο Δήμος να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του. 

 

΄Αρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 

Α') 

- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016, δεν 

αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 3
ο
: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιμολόγιο μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική περιγραφή-μελέτη 

 

Άρθρο 4
ο
: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μέχρι τέλος του έτους 

2017 ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων που έχουν προϋπολογισθεί, όποιο λήξει πρώτο. 
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Άρθρο 5
ο
: 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 6
ο
: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7
ο
: 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 8
ο
: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9
ο
: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ευρώ για 

το σύνολο της μελέτης ή αναλογικά για κάθε ομάδα όπως αναφέρεται στο ενδεικτικό τιμολόγιο, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, 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. 

 

Άρθρο 10
ο
: 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 11
ο
: Επίλυση διαφορών 

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

ισχύουσες διατάξεις. 
 

Αρναία, 18 Μαΐου 2017 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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