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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:30/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (courier) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Αρ.Μελέτης :106/2021

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #5.000,00€#
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Tη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπηρεσίας , σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016

CPV: 64112000-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

❖ Τεχνική Έκθεση
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:30-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:106/2021

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  την παροχή υπηρεσιών της αποστολής 
αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2022 ,  και με  διάρκεια από την ημερομηνία 
υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και ανάρτησης του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 
την 31/12/2022. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Η εργασία θα εκτελεστεί από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να 
ανταποκριθούν στην πραγματοποίησή της.
Οι  τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.
Η Υπηρεσία θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
κατόπιν εντολής που θα δίνεται στον ανάδοχο.
Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή υπηρεσίας προϋπολογίζεται  στο ποσό 
των  #5.000,00€# συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 
Αναλυτικά ο πίνακας διανομής ανά ΚΑ:

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
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Μεσολόγγι  30-11-2021
                                                                                                            

Θεωρήθηκε  30-11-2021
  Η συντάξασα                                                                       Η Προϊσταμένη 

                                                            Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης                                                                                                                 

Σακαβέλα Γεωργία                                              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή    

1. 00.6224

Λοιπές επικοινωνίες 
(ταχυμεταφορές) 5.000,00€ (ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ)

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μεσολόγγι:30/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 106/2021

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της 
αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για 
το έτος 2022.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00ευρώ 
και αφορά στις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς που θα προκύψουν και θα 
πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
και έως  31-12-2022, χωρίς να υπάρχει δέσμευση από το Δήμο για απορρόφηση 
όλου του ποσού της μελέτης.

Οι αποστολές αυτές αφορούν τόσο προορισμούς εντός πόλης όσο και προορισμούς 
εκτός πόλης  στην Ελλάδα και μέρη εξωτερικού ανά τον κόσμο.

Ενδεικτικά, ο χρόνος παράδοσης των αποστολών του Δήμου θα πρέπει να είναι 1 
ημέρα για προορισμούς εντός της πόλης, 1-3 ημέρες για προορισμούς εκτός πόλης , 
και 3-7 ημέρες για μέρη του εξωτερικού ανά τον κόσμο, Επιστροφές  απαντητικού 
φακέλου πόλη- πόλη, και χρέωση για κάθε επιπλέον 1 κιλό  στις παραπάνω 
ταχυμεταφορές όπως θα αναφέρονται και στους γενικούς Όρους Ανάληψης 
Μεταφοράς της μειοδότριας εταιρείας.
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Οι προσφορές που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες προορισμών και θα προσδιορίζουν τις χρεώσεις σε μονάδες 
βάρους με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης.

Κάθε αποστολή που θα διεκπεραιώνεται θα πρέπει να είναι αυτόματα ασφαλισμένη 
για απώλεια ή καταστροφή, όπως θα αναφέρονται στους γενικούς Όρους Ανάληψης 
Μεταφοράς της μειοδότριας εταιρείας.
Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες 
αυθημερόν. Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα δημοτικά κτίρια εντός των ορίων 
του Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου.

Στο τέλος του κάθε μήνα ο Οικονομικός φορέας θα εκδίδει τις αποστολές που 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο μήνα  για τον κάθε υπάλληλο του Δήμου, με αναφορά 
στον προορισμό της εκάστοτε αποστολής, καθώς και το τιμολόγιο που θα 
περιλαμβάνει τις αποστολές του μήνα .

Μεσολόγγι 30-11-2021
                                                                                                            

Θεωρήθηκε  30-11-2021
  Η συντάξασα                                                                       Η Προϊσταμένη 

                                                            Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης                                                                                                                 

Σακαβέλα Γεωργία                                              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Μεσολόγγι:30-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:106/2021

                                      3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

         Κ.Α.  00.6224  με τίτλο :Λοιπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(Άνευ Φ.Π.Α)

ΑΞΙΑ

1.
Ταχυμεταφορά εγγράφων εντός 
πόλης βάρους 1 κιλού με ενδεικτικό 
χρόνο παράδοσης 1 ημέρα

25 1,50 37,50

2.

Ταχυμεταφορά εγγράφων εντός και 
εκτός Νομού βάρους 1 κιλού με 
ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1 -3 
ημέρες 

2.060 1,50 3.090,00

3.

Ταχυμεταφορά εγγράφων  σε μέρη 
εξωτερικού ανά τον κόσμο βάρους 1 
κιλού με ενδεικτικό χρόνο 
παράδοσης 3-7 ημέρες 

30 20,00 600,00

4.
Για κάθε επιπλέον 1 κιλό  στις 
παραπάνω ταχυμεταφορές 

90 0,80 72,00

5. Αποστολή ειδικής διαχείρισης 155 1,50 232,50
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Καθαρή αξία 4.032,00
Φ.Π.Α. 24% 967,68

Ποσό 4.999,68
Στρογγυλοποίηση 0,32

Τελικό ποσό 5.000,00€

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από το 
Τμήμα προμηθειών στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι παραπάνω τιμές και ο αριθμός αποστολών είναι ενδεικτικές και μπορεί να 
τροποποιηθούν    καθώς δεν μπορεί να προσδιορισθεί ακριβώς το ύψος τους. Για 
τυχόν άλλες υπηρεσίες (απρόβλεπτες αποστολές) που θα απαιτηθούν από το 
Δήμο θα έχει ισχύ ο τιμοκατάλογος του συνόλου των υπηρεσιών που θα 
καταθέσει υποχρεωτικά ο ανάδοχος και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
σύμβασης που θα υπογραφεί.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00€

Μεσολόγγι  30-11-2021
                                                                                                            

Θεωρήθηκε  30-11-2021
  Η συντάξασα                                                                       Η Προϊσταμένη 

                                                            Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης                                                                                                                 

Σακαβέλα Γεωργία                                              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή    
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.& ΕΣΥ) 
αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί 
η υπηρεσία, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Εφεξής 
ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ανάδοχος δε ο 
αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.

➢ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 με Φ.Π.Α.                      
               και κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή.
➢ Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα   

βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6224  μέσω πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για το 
οικονομικό έτος 2022.

➢ Την εν λόγω υπηρεσία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
         Η   ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μεσολόγγι:30-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 106/2021

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).

4. Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
194/τ.Α’/2010).

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

7. Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9.  Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

10.Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

11.    Τις διατάξεις της εγκυκλίου 2/11-1-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων 
Ν.3463/2006»

12.Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις».

13.Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την       
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

14.  Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013 «Εθνικό  
Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την  υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 
Ν.4254/2014, Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014.

15.Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013, 
«Τεχνικές λεπτομέρειες  και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

16.Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».
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17.Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 
«Ρυθμίσεις για το  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

18.  Τις διατάξεις της Υ.Α. ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία 
είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου».

19.Τις ανάγκες του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών της αποστολής 
αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες για την ερυθρή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2021

20.Την  πίστωση  που έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2022 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

21.  Το Π/Δ 80/2016
22.  Του Ν. 4555/2018

Άρθρο 3Ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας

 Η εκτέλεση της Υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016.

Άρθρο 5ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος
 
Ο Οικονομικός Φορέας  της υπηρεσίας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του 
αποτελέσματος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος όπως ορίζεται στο 
άρθρο 316 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήµο Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή 
του σχετικού  Ιδιωτικού συμφωνητικού.

Άρθρο 6ο : Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016, και υπογράφεται και από τα 
δύο μέρη .  Η διάρκειά του θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής του και μέχρι 
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τις 31/12/2022. 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών

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

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής
          Η πληρωμή της αξίας της παρούσης θα γίνεται εντός διμήνου από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του Οικονομικού Φορέα .
         Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε 
λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής.

   
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

        Ο Οικονομικός Φορέας  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 Δήμο.

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο της αλληλογραφίας.
Ο Οικονομικός Φορέας παραλαμβάνει τους φακέλους ή τα δέματα, εντός δύο ωρών  
από την ώρα που θα ειδοποιηθεί.
Η συμπλήρωση των συνοδευτικών δελτίων ταχυμεταφοράς να γίνεται από την 
εταιρεία.
Ο Οικονομικός Φορέας  οφείλει να φροντίζει για την ασφάλεια της αλληλογραφίας 
και την   παράδοσή της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το       
προσωπικό του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειμένων μετά από διαπιστωμένη 
υπαιτιότητα του Οικονομικού Φορέα θα αποζημιώνεται ο αποστολέας.
Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του Οικονομικού Φορέα είναι αυτόματα 
ασφαλισμένη (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη), για απώλεια ή 
καταστροφή.
Ο Οικονομικός Φορέας  είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων 
ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελουμένων έργων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας και 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και 
των εκτελουμένων έργων.

Άρθρο 11Ο: Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
επιλύονται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε διαφορά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
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σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα 
αρμόδια  δικαστήρια της έδρας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Μεσολόγγι  30-11-2021
                                                                                                           

Θεωρήθηκε  30-11-2021
  Η συντάξασα                                                                       Η Προϊσταμένη 

                                                            Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης                                                                                                                 

Σακαβέλα Γεωργία                                              Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:………………………….
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 106/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                     Κ.Α.  00.6224  με τίτλο :Λοιπές επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(Άνευ Φ.Π.Α)

ΑΞΙΑ

1.
Ταχυμεταφορά εγγράφων εντός 
πόλης βάρους 1 κιλού με ενδεικτικό 
χρόνο παράδοσης 1 ημέρα

25

2.

Ταχυμεταφορά εγγράφων εντός και 
εκτός Νομού βάρους 1 κιλού με 
ενδεικτικό χρόνο παράδοσης 1 -3 
ημέρες 

2.060

3.

Ταχυμεταφορά εγγράφων  σε μέρη 
εξωτερικού ανά τον κόσμο βάρους 1 
κιλού με ενδεικτικό χρόνο 
παράδοσης 3-7 ημέρες 

30

4.
Για κάθε επιπλέον 1 κιλό  στις 
παραπάνω ταχυμεταφορές 

90

5. Αποστολή ειδικής διαχείρισης 155
Καθαρή αξία

Φ.Π.Α. 24%
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Ποσό
Τελικό ποσό 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

………./……../………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………………………
……….ΑΦΜ:……………………………………….ΔΝΣΗ………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………………………                                                                             
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