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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την μεταφορά αλληλογραφίας για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου. Οι εν λόγω υπηρεσίες αναλύονται ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Για αποστολή από το Δήμο ή λήψη αλληλογραφίας για το Δήμο, όταν η χρέωση είναι για το Δήμο, με παράδοση
αυθημερόν ή αν αυτό είναι αδύνατον λόγω περιορισμένου χρόνου την επόμενη ημέρα.
Β) ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς όσο το δυνατόν συντομότερα και μέχρι την επόμενη ημέρα.
Για αποστολή προς νησιώτικους και γενικά δύσκολους προορισμούς εκτός ορίων των πόλεων (δυσπρόσιτες) η
παράδοση θα γίνεται εντός δύο – τριών εργάσιμων ημερών.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αποστολές προς το διεθνές δίκτυο.
Για αποστολή προς Ευρωπαϊκή Ένωση η παράδοση θα γίνεται εντός 5 – 7 εργάσιμων ημερών.
Για αποστολή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η παράδοση θα γίνεται εντός 15 – 20 εργάσιμων ημερών.
Η παραλαβή των εγγράφων ή των δεμάτων θα γίνεται από τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών του
Δήμου ή αν πρόκειται για αλληλογραφία του ΚΕΠ από τα γραφεία του ΚΕΠ. Οι αποστολές πρέπει να είναι
ασφαλισμένες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη.
Η παρούσα «εργασία» (παροχή υπηρεσιών) μπορεί να ανατεθεί απευθείας μετά από απόφαση του
Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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αλληλογραφίας)
Ο ανωτέρω ενδεικτικός προϋπολογισμός προέκυψε από τις παρακάτω ενδεικτικές χρεώσεις ανά αποστολή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Α) ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Για αποστολή από το Δήμο ή λήψη αλληλογραφίας για το Δήμο, όταν η χρέωση είναι για το Δήμο,
διαμορφώνεται στα 2,00 € μέχρι τα 2 κιλά βάρους ενώ για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται σε 1,00 €.
Β) ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς η χρέωση διαμορφώνεται στα 2,30 € μέχρι τα 2 κιλά βάρους ενώ
για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται σε 1,20 €.
Για αποστολή προς νησιώτικους προορισμούς η χρέωση διαμορφώνεται στα 2,30 € μέχρι τα 2 κιλά βάρους ενώ
για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται σε 2,00 €.
Για αποστολή προς δύσκολους προορισμούς εκτός ορίων των πόλεων (δυσπρόσιτες) η χρέωση διαμορφώνεται
στα 6,00 € μέχρι τα 2 κιλά βάρους ενώ για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται σε 2,00 €.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αποστολές προς το διεθνές δίκτυο.
Για αποστολή προς Ευρωπαϊκή Ένωση η χρέωση διαμορφώνεται έως 60,00 € μέχρι το 1 κιλό βάρους ενώ για
επιπλέον κιλά η χρέωση κυμαίνεται με βάση την χώρα παράδοσης και τα κιλά του δέματος
Για αποστολή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρέωση κυμαίνεται από 30,00 € έως 400,00 € με βάση την χώρα
παράδοσης και τα κιλά του δέματος.
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά αλληλογραφίας).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις αναφερόμενες εργασίες μεταφοράς αλληλογραφίας (courier) για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου κατά το επόμενο
έτος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός της ίδιας ημέρας από την ειδοποίησή του από τις υπηρεσίες
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 3.980,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 % για το
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο δεν
υπόκεινται σε αναθεώρηση τους.
Τον ανάδοχο προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές που ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης
φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεση της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος από την παραλαβή μέχρι την παράδοση της αλληλογραφίας, ευθύνεται αυτός και μόνον,
αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου, για την ασφαλή μεταφορά της αλληλογραφίας.
Οι αποστολές πρέπει να είναι ασφαλισμένες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Για ότι δεν προβλέφθηκε από τα όσα προηγούμενα αναφέρονται ή για τυχόν ασάφειες πού διαπιστωθούν
ισχύουν και υπερισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναλογική εφαρμογή τους.
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