
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθµ. Μελέτης:   22/2016 
 
 

 
Τίτλος: «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  
 
Προϋπολογισµός: 72.022,30€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  72.022,30€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Περιγραφή 

- Τεχνικές προδιαγραφές - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Προϋπολογισµός 

- Έντυπο οικονοµικής προσφοράς  



  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθµ. Μελέτης:  22/2016 
 
 

 
Τίτλος: «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  
Προϋπολογισµός: 72.022,30€ 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση εργασίας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και 

συγκεκριµένα αποστολής επιστολών  µε κοινή αλληλογραφία εσωτερικού (απλά ,συστηµένα ,συστηµένα 

µε απόδειξη) και αποστολής δεµάτων τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό για την  κάλυψη 

αναγκών όλων των ∆/νσεων του ∆ήµου Θέρµης και αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή 

σχετικής σύµβασης  και έως την 31/12/2017 ή µέχρι την εξάντληση του συµβατικού αντικειµένου εφόσον 

αυτό γίνει πριν την 31/12/2017. 

 

Η εργασία προϋπολογισµού 72.022,30€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% θα  χρηµατοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους του ∆ήµου ,θα βαρύνει τον κωδικό αριθµό  02.00.6221.001 των  οικονοµικών ετών  2016 µε το 

ποσό των 19.000,00€  και 2017 µε το υπόλοιπο ποσό και  µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» και θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, του Ν. 3463/2006 (νέος 

∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σε συνδυασµό µε την αρ. 2 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 

(αριθµ.πρωτ.2037/11-01-2007) του Ν.3852/10 και του 4281/14. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Τριάδι,  01-08-2016 
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

 
 
 

 
 
 

ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

  
 

Τριάδι,  01- 08-2016 
Ο Συντάκτης 

 
 
 

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθµ. Μελέτης: 22/2016 

 

 

 

Τίτλος: «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  

 

Προϋπολογισµός: 72.022,30€ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1
ο
 - Αντικείµενο της εργασίας 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση εργασίας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και 

συγκεκριµένα αποστολής επιστολών  µε κοινή αλληλογραφία εσωτερικού (απλά ,συστηµένα ,συστηµένα 

µε απόδειξη) και αποστολής δεµάτων τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό για την  κάλυψη 

αναγκών όλων των ∆/νσεων του ∆ήµου Θέρµης και αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 

σύµβασης έως την 31/12/2017  ή µέχρι την εξάντληση του συµβατικού αντικειµένου εφόσον αυτό γίνει 

πριν την λήξη της σύµβασης. 

 

Άρθρο 2
ο
 - ∆ιατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 

β) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και 
άλλες διατάξεις». 

ε) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 

γνωµοδότησης του ∆' Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
ΟΤΑ Α'βαθµ.» 

στ)Της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 µε την 
οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

ζ)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα 

θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων. 
η)Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθµίσεις». 

θ)Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α 78-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµ/ατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 

ι) Του  N.4403/2016(Κατάργηση των, από 1/7/2016, διατάξεων του Μέρους Β΄του ν.4281/2014 σχετικά 

µε τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗ∆ΗΣ, 

ΚΗΜ∆ΗΣ και Εγγυήσεις.) 

ια) Του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» 

ιβ) Του Κανονισµού Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της 

Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 529/229/2009 ΦΕΚ 1439/Β/2009), 

ιγ) Του Κανονισµού Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Κανονιστική Απόφαση της 

Ε.Ε.Τ.Τ. αρ. αποφ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/2009) 

ιδ) Της τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 504/145/2008 ΦΕΚ 46/Β/2009 Κανονιστικής Απόφασης της 

Ε.Ε.Τ.Τ. 

ιε) Της απόφασης αριθµ. 29030/816/2-6-2012 «Καθορισµός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ 

αποκοπή αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

 

 



  

Άρθρο 3
 ο

 - Συµβατικά τεύχη 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 28/80 είναι: 

α) Ο προϋπολογισµός της µελέτης 

β) Οι τεχνικές προδιαγραφές – γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Η τεχνική έκθεση 

 

 

Άρθρο 4
 ο

 - Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά νόµο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών 

για να υπογράψει τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα του κοινοποιηθεί από το αρµόδιο 

τµήµα. Η διάρκειά της θα είναι ενός έτους, από την ηµεροµηνία υπογραφής της,  ή µέχρι εξαντλήσεως 

του ποσού αυτής εφόσον αυτό γίνει πριν την λήξη του έτους. Ο ∆ήµος δεν έχει την υποχρέωση 

εξάντλησης των ποσοτήτων µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τις ποσότητες ανά 

περιγραφή είδους χωρίς όµως να υπερβαίνει την αξία της σύµβασης ή τις ποσότητες αυτής.  
 

 

Άρθρο 5
 ο

 – Εγγυήσεις 
Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική 

επιστολή  καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 5% της  αξίας της σύµβασης  χωρίς ΦΠΑ µε διάρκεια ίση 

µε την ισχύ της σύµβασης πλέον δύο (2)  µηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό 

µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο εντός 2 µηνών από τη λήξη της σύµβασης ή της 

εξάντλησης  της σύµβασης. 

 

Άρθρο 6
 ο

 – Τόπος τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται στο Κατάστηµα Θέρµης του αναδόχου, κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί 

κατάστηµα του αναδόχου στην έδρα του ∆ήµου, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει µε προσωπικό 

και µέσα του, για την καθηµερινή παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων  στο πλαίσιο 

της παρούσας µελέτης και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  

Η επίδοση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται, στη διεύθυνση που αναγράφεται επί αυτών. 

Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων θα είναι ο ζητούµενος στον προϋπολογισµό της 

µελέτης. 

Ο ανάδοχος οφείλει: 

Να διαθέτει  Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών  

Να τηρεί το απόρρητο της αλληλογραφίας. 

Να διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση όλων των χρηστών. 

Να διασφαλίζει την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. 

Να διασφαλίζει ότι τα τιµολόγιά του πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τους κανόνες 

διαφάνειας, ότι δηµοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 

Να περισυλλέγει τα αντικείµενα ταχυδρόµησης σε καθηµερινή βάση(εργάσιµες µέρες) 

Στις περιπτώσεις αποστολής συστηµένων επιστολών και δεµάτων γίνεται αίτηση αναζήτησης για χρονικό 

διάστηµα έξι µηνών από την αποστολή.  

    

Άρθρο 7
 ο

 – Όροι διακίνησης των ταχυδροµικών αντικειµένων 
Η διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων του ∆ήµου θα γίνεται µε τους όρους που ακολουθούν: 

Η αλληλογραφία του ∆ήµου θα παραδίδεται µέσα σε συσκευασία κατάλληλης µορφής, ώστε να 

διασφαλίζεται το περιεχόµενο των ταχυδροµικών αντικειµένων και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης 

και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια της 



  

αλληλογραφίας και την παράδοσή της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το 

προσωπικό του ∆ήµου Θέρµης. 

Στην επιγραφή του φακέλου θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία αποστολέα (ήτοι του ∆ήµου Θέρµης) και τα 

στοιχεία του παραλήπτη (Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία υπηρεσίας, οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κώδικας 

και τόπος προορισµού).  

Τα όρια βάρους περιγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης. 

Η παράδοση για όλα τα αντικείµενα θα γίνεται στη διεύθυνση που δηλώνεται από τον αποστολέα (∆ήµος) 

και για όσα  απαιτείται επίδοση (συστηµένη µε απόδειξη) θα πραγµατοποιείται στην διεύθυνση του 

παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του µε επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού 

και συµπλήρωση των στοιχείων της ταυτότητάς του στο έγγραφο παραλαβής. 

Όσον αφορά την αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο ανάδοχος υποχρεούται να την 

επιστρέψει στην υπηρεσία η οποία την απέστειλε, συµπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου στην οποία 

θα αναγράφεται η κατ’ εκτίµηση αιτία επιστροφής (αλλαγή διεύθυνσης, άγνωστος παραλήπτης, κλπ). 

 

Άρθρο 8
 ο

 – Παραλαβή εργασιών 
Η παραλαβή των ανατιθέµενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει 

την αποκατάστασή τους. 

 

Άρθρο 9
 ο

 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 

ισχύουν την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

Άρθρο 10
 ο

 – Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας της παρούσης θα γίνεται εντός διµήνου από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

τιµολογίου του αναδόχου. 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 11
 ο

 - Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας ή ο 

ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.∆. 28/80.  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Τριάδι,  01-08-2016 
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

 
 
 

 
 
 

ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

  
 

Τριάδι,  01- 08-2016 
Ο Συντάκτης 

 
 
 

 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθµ. Μελέτης:  17/2016 
 
 

Τίτλος: «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  
 
Προϋπολογισµός: 72.022,30€ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισµός   διαιρείται σε πέντε τµήµατα ,το τµήµα Α αφορά τις απλές αποστολές  ,  το τµήµα Β 

που αφορά  τις συστηµένες και τις συστηµένες µε επίδοση, το τµήµα Γ τις µεταφορές δεµάτων , το τµήµα 

∆ µεταφορές δεµάτων µε αναφορά πρωτοκόλλησης και το Ε  Τµήµα ,Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος, 

εσωτερικού 

 Μεγέθη, ∆ιαστάσεις και Βάρη Φακέλων: 

 

 
Επιστολές Μικρού 
Μεγέθους DL,C5,C6) 

Επιστολές Μεγάλου 
Μεγέθους (Flats C4) 

Ογκώδεις και 
Ακανόνιστες Επιστολές 

Μήκος Φακέλων 
Από 140mm έως 
245mm 

Από 140mm έως 
380mm 

Ύψος Φακέλων  Από 90mm έως 165mm Από 90mm έως 245mm 

Αναλογία Μήκους 
προς Ύψος 

> 1,4 > 1,4 

Πάχος Φακέλων 

(µη συµπιεσµένοι) 

Από 0,15mm έως 
5,0mm  

Από 1,0 mm έως 20mm  

Βάρος Φακέλων Από 2,2 gr έως 50 gr Από 20 gr έως 1000 gr 

Ακαµψία Φακέλων < 2 n / mm > 5 n / mm 

Όλες οι επιστολές που δεν 
καλύπτουν τις 
προαναφερόµενες 
προδιαγραφές, µεγέθη, 
διαστάσεις και βάρη. 

 

A Τµήµα ,Επιστολές εσωτερικού ,απλές      

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 20 6.000 0,7 4.200,00 

2. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 50 4.000 0,9 3.600,00 

3. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 100 2.700 1,05 2.835,00 

4. Επιστολές εσωτερικού διαστάσεων  

µεγάλου  µεγέθους (επίδοση σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες ,απλές) 

Έως 100 400 1,35 540,00 

5. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους(επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες ,απλές) 

Έως 200 200 1,75 350,00 



  

6. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες ,απλές) 

Έως 1000 200 2,25 450,00 

      13.500 ΣΥΝΟΛΟ 11.975,00 

        ΦΠΑ 24% 2874,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
14.849,00 

       

Β τµήµα, Επιστολές εσωτερικού, συστηµένες      

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα) 

Έως 20 5.000 2,6 13.000,00 

2. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα) 

Έως 50 2.500 2,8 7.000,00 

3. Επιστολές εσωτερικού διαστάσεων 

µικρού µεγέθους (επίδοση σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 100 1.500 2,95 4.425,00 

4. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 100 200 3,25 650,00 

5. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 200 200 3,65 730,00 

6. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 1000 150 4,15 622,50 

 

7. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 2000  50 5,00 250,00 

8. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 20 1.000 3,75 3.750,00 

9. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 50 300 3,9 1.170,00 

10.  Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 100 200 4,05 810,00 

      

      11.100 ΣΥΝΟΛΟ 32.407,50 

      

  ΦΠΑ 24% 7.777,80 

      
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
40.185,30 



  

       

Γ Τµήµα, Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού και 
εξωτερικού µε ταχυµεταφορά    

 

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. 
Επιστολές και δέµατα εσωτερικού 

διαφόρων διαστάσεων (επίδοση σε έως 

δύο  εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο 

και νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 2000 100 7,00 700,00 

2. ∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εσωτερικού(παράδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα , κατοίκον) 

Έως 2000 600 6 3.600,00 

3. ∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εσωτερικού(παράδοση σε έως τρεις  

εργάσιµες, κατοίκον) 

Άνω των 

2.000 και 

έως 10.000 

170 10 1.700,00 

4  

∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εξωτερικού (παράδοση σε πέντε 

εργάσιµες) Έως 2000 

5 30 150,00 

      875 ΣΥΝΟΛΟ 6.150,00 

      

  ΦΠΑ 24% 1.476,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 7.626,00

 

 

∆. Τµήµα ,Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού µε 
πρωτοκόλληση µε ταχυµεταφορά    

 

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. 
Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού 

διαφόρων διαστάσεων (επίδοση σε έως 

δύο  εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο 

και νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Έως 2000 400 10 4000,00 

2. 
∆έµατα εσωτερικού διαφόρων 

διαστάσεων (επίδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Ανω των 

2000 και 

έως 5000  

50 13 650,00 



  

3. 
∆έµατα εσωτερικού διαφόρων 

διαστάσεων (επίδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Ανω των 

5000 και 

έως 7000  

10 20 200,00 

      460 ΣΥΝΟΛΟ 4.850,00 € 

        ΦΠΑ 24% 1.164,00 € 

      
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
6.014,00 € 

       

Ε. Τµήµα ,Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος, εσωτερικού    

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1 

Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος 

εσωτερικού  διαστάσεων 16Χ23mm   

2000 1,35 2700,00 

      2000 ΣΥΝΟΛΟ 2.700,00 

        ΦΠΑ24% 648,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 3.348,00 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 58.082,50 

    ΦΠΑ 24% 13939,80 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
72.022,30 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέτουν προσφορά είτε για το τµήµα Α είτε για το τµήµα Β είτε για το 

τµήµα Γ είτε για το τµήµα ∆ ,είτε για το τµήµα Ε ,είτε για συνδυασµό αυτών είτε για το σύνολο των  

τµηµάτων  του προϋπολογισµού αλλά όχι για µέρος τµήµατος. 

Η δαπάνη συνολικού ποσού 72.022,30€ θα καλυφθεί κατά το ποσό των 19.000,00€ από τον 

προϋπολογισµό του 2016 και το υπόλοιπο από την προϋπολογισµό του 2017. Τα παραπάνω ποσά 

αφορούν πρόβλεψη και σε περίπτωση µη επαλήθευσης µπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των 

αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης  και έως την 31/12/2017.  

Ο ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων  ενώ 

αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν 

απορροφηθεί από το ∆ήµο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο ∆ήµος να µην τις 

απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Τριάδι,  01-08-2016 
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

 
 
 

 
 
 

ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

  
 

Τριάδι,  01- 08-2016 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

  



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθµ. Μελέτης:  17/2016 
 
 

Τίτλος: «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  
 
Προϋπολογισµός: 72.022,30€ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

A Τµήµα ,Επιστολές εσωτερικού ,απλές      

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 20 6.000   

2. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 50 4.000   

3. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες 

,απλές) 

Έως 100 2.700   

4. Επιστολές εσωτερικού διαστάσεων  

µεγάλου  µεγέθους (επίδοση σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες ,απλές) 

Έως 100 400   

5. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους(επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες ,απλές) 

Έως 200 200   

6. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες ,απλές) 

Έως 1000 200   

      13.500 ΣΥΝΟΛΟ  

        ΦΠΑ 24%  

      

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
 

       

Β τµήµα, Επιστολές εσωτερικού, συστηµένες      

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα) 

Έως 20 5.000   



  

2. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα) 

Έως 50 2.500   

3. Επιστολές εσωτερικού διαστάσεων 

µικρού µεγέθους (επίδοση σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 100 1.500   

4. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 100 200   

5. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 200 200   

6. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 1000 150   

7. Επιστολές εσωτερικού µεγάλου 

µεγέθους (επίδοση σε τρεις εργάσιµες 

ηµέρες, συστηµένα) 

Έως 2000  50   

8. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 20 1.000   

9. Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 50 300   

10.  Επιστολές εσωτερικού µικρού µεγέθους 

(επίδοση σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, 

συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 100 200   

      

      11.100 ΣΥΝΟΛΟ  

      

  ΦΠΑ 24%  

      
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
 

       

Γ Τµήµα, Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού και 
εξωτερικού µε ταχυµεταφορά    

 

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. 
Επιστολές και δέµατα εσωτερικού 

διαφόρων διαστάσεων (επίδοση σε έως 

δύο  εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο 

και νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη) 

Έως 2000 100   

2. ∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εσωτερικού(παράδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Έως 2000 600   



  

Ελλάδα , κατοίκον) 

3. ∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εσωτερικού(παράδοση σε έως τρεις  

εργάσιµες, κατοίκον) 

Άνω των 

2.000 και 

έως 10.000 

170   

4  

∆έµατα διαφόρων διαστάσεων 

εξωτερικού (παράδοση σε πέντε 

εργάσιµες) Έως 2000 

5   

      875 ΣΥΝΟΛΟ  

      

  ΦΠΑ 24%  

     
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

∆. Τµήµα ,Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού µε 
πρωτοκόλληση µε ταχυµεταφορά    

 

       

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1. 
Επιστολές και ∆έµατα εσωτερικού 

διαφόρων διαστάσεων (επίδοση σε έως 

δύο  εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο 

και νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Έως 2000 400   

2. 
∆έµατα εσωτερικού διαφόρων 

διαστάσεων (επίδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Ανω των 

2000 και 

έως 5000  

50   

3. 
∆έµατα εσωτερικού διαφόρων 

διαστάσεων (επίδοση σε έως δύο  

εργάσιµες ηµέρες για Πελοπόννησο και 

νησιά και µία εργάσιµη για λοιπή 

Ελλάδα, συστηµένα µε απόδειξη , 

πρωτοκόλληση και αναφορά 

πρωτοκόλλου στην απόδειξη) 

Ανω των 

5000 και 

έως 7000  

10   

      460 ΣΥΝΟΛΟ  

        ΦΠΑ 24%  

      
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 
 

       

Ε. Τµήµα ,Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος, εσωτερικού    

       



  

  

Ποσότητα 

Α/Α Περιγραφή Είδουs 

Βάρος (σε 
γραµµ.)   

Τιµή 

Μονάδας   
(€) 

∆απάνη                   

(€) 

1 

Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος 

εσωτερικού  διαστάσεων 16Χ23mm   

2000 1,35  

      2000 ΣΥΝΟΛΟ  

        ΦΠΑ24%  

        ΣΥΝΟΛΟ  

       

   

    

 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

Η χαµηλότερη τιµή είναι αυτή που προκύπτει µετά την προσθήκη ΦΠΑ (σύνολο µε ΦΠΑ) ανά τµήµα  

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Τριάδι,  01- 08-2016 
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

 
 
 

 
ΤΟΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 
 

 
 

Τριάδι, 01- 08-2016 
Ο Συντάκτης 

 
 
 

 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Τριάδι …./…../2016 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


