
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                        Βέροια  08 Μαρτίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                                        
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες :  Σ.ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 
Διεύθυνση :  Θ . Ζ ω γ ι ο π ο ύ λ ο υ  5 ,  Τ . Κ . 5 9 1 3 2   
Τηλέφωνο : 23310-22178 , Fax : 2331022478                                                                      

           
                                    

Τίτλος: «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του 
ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ από 01/04/2021 έως και 31/03/2022, για ένα έτος». 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 925,04€ με ΦΠΑ 
Κωδικός προϋπολογισμού : 02.00.6221 

Cpv 79571000-7 

                                       

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 925,04€ μαζί με τον ΦΠΑ 24% αφορά υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

από 01/04/2021 έως και 31/03/2022, για ένα έτος». 

Αναλυτικότερα οι ελάχιστες εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 

 

Περιγραφή 

 

Αποστολές εντός πόλεως Βέροιας  και εντός ορίων Νομού Ημαθίας έως 2 κιλά: 

· Η παράδοση θα ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

· Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες 

αυθημερόν. 

· Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα κτίρια του ΝΠΔΔ. 

 

Αποστολές σε λοιπούς χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς εντός Ελλάδας έως 2 κιλά: 

· Η παράδοση θα ολοκληρώνεται εντός δυο εργάσιμων ημερών. 

·Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες 

αυθημερόν. 

· Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα κτίρια του ΝΠΔΔ. 

 

 
                                        



 

                                                      

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Οι τιμές είναι ενδεικτικές, πάρθηκαν από το ελεύθερο εμπόριο: 

 

Σύνολο:  746,00€ 

ΦΠΑ 24%: 179,04€ 

Γενικό Σύνολο: 925,04€ 

 

 

 

Α/Α 

Είδος Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς επιστολών 
και δεμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας 

του ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ από 01/04/2021 
έως και 31/03/2022, για ένα έτος 

Ενδ.χρέωση 
άνευ ΦΠΑ 

1 

Εντός πόλεως Βέροιας  και εντός ορίων 

Νομού Ημαθίας έως 2 κιλά 
2,30€ 

2 

Αποστολές σε λοιπούς χερσαίους & 

νησιωτικούς προορισμούς εντός Ελλάδας 

έως 2 κιλά 

2,30€ 

3 Δέματα ανά κιλό (με επιπλέον χρέωση) +0,80€ 

4 

Επιστολές & δέματα με επιστροφή αριθμού 

πρωτοκόλλου στον αποστολέα (με επιπλέον 

χρέωση) 

+2,30€ 

5 

Απομακρυσμένες – Δυσπρόσιτες περιοχές 

(με επιπλέον χρέωση) 
+2,00€ 

 

CPV KΩΔΙΚΟΣ 79571000-7 - Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 

 

Στο έτος 2021 θα πραγµατοποιηθεί η δέσµευση ποσού 700,00€ σε βάρος του 02.00.6221 
µε τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» και για το έτος 2022 θα πραγµατοποιηθεί  η δέσµευση ποσού 

225,04€ σε βάρος του 02.00.6221.  

 

 

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας & 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βεροίας από 01/04/2021 έως και 31/03/2022, για ένα έτος. 

 

 

 



 

 

 

Άρθρο 2 

Διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

α. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 

β. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών» 

γ. Του Ν. 80/2016 

δ.Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

       1) Ο προϋπολογισμός της μελέτης. 

       2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

       3) Η τεχνική περιγραφή-μελέτη 

 

Άρθρο 4 

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών 

Η ανάθεση είναι από 01/04/2021 έως και 31/03/2022, για ένα έτος ή θα λύεται με την 

βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική παραλαβή όλων των προαναφερόμενων 

ειδών-υλικών – εξάντληση του συμβατικού ποσού. 

 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

             Αποστολές εντός πόλεως Βέροιας  και εντός ορίων Νομού Ημαθίας έως 2 κιλά: 

• Η παράδοση θα ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

• Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες 

αυθημερόν. 

• Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα κτίρια του ΝΠΔΔ εντός των ορίων του ΝΠΔΔ.  

 

           Αποστολές σε λοιπούς χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς εντός Ελλάδας έως 2 κιλά: 

• Η παράδοση θα ολοκληρώνεται εντός δυο εργάσιμων ημερών. 

• Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα εκτελούνται όλες 

αυθημερόν. 

• Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα δημοτικά κτίρια και κτίρια του ΝΠΔΔ.  

 

 

Άρθρο 6 

Τρόπος πληρωμής 

Η συμβατική αξία των εργασιών θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στην 

καθαρή αξία των εργασιών, διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8%. Το 
Ν.Π. δεν είναι υποχρεωμένο να εξαντλήσει όλο το συμβατικό ποσό.  

 

 



 

 

Άρθρο 7 

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση τιμών για οποιανδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

 

Άρθρο 8 

Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

 

 

             Συντάχθηκε                                                Ελέγχθηκε                                     Θεωρήθηκε 
 
            

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

    
 
       ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ        ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 


