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«Ταχυμεταφορές εγγράφων των 
υπηρεσιών του Δήμου» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών 
ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου σε εταιρία 
ταχυμεταφορών προκειμένου να διεκπεραιώνοντα άμεσα επείγουσες υποθέσεις 
και υποθέσεις στις οποίες τίθεται θέμα χρονικών περιορισμών. 
CPV: 64120000-3 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αποστολές εντός πολεοδομικού 
συγκροτήματος έως 2 κιλά 2.500 τεμάχια 1,95 4.875,00 € 

2 

Αποστολές σε λοιπούς χερσαίους, 
απομακρυσμένους,   δυσπρόσιτους  
& νησιωτικούς προορισμούς εντός 

Ελλάδας έως 2 κιλά 

750 τεμάχια 1,95 1.462,50 € 

3 Αποστολές  Σάββατο 120 τεμάχια 2,80 336,00 € 

4 
Απρόβλεπτες αποστολές(εφόσον 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης) 
100 τεμάχια 1,95 195,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 6.868,50 € 

  ΦΠΑ 24% 1.648,44 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.516,94 € 
 
Για κάθε επιπλέον κιλό χρέωση 1,00 ευρώ 



 
ΟΡΟΙ 
 

1. Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο και για ένα χρόνο ή έως την 
εξάντληση του  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 
 

2.  Οι εντολές θα δίνονται τηλεφωνικά σε απεριόριστο αριθμό και θα 
εκτελούνται αυθημερόν. Σημεία παραλαβής αποτελούν όλα τα δημοτικά 
κτίρια εντός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

3. Τα αποδεικτικά των αποστολών ή παραλαβών που θα χρεώνονται στο 
τιμολόγιο θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου εκτός από τα απαραίτητα 
στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, να αναφέρουν την επωνυμία Δήμος 
Ωραιοκάστρου και την αρμόδια υπηρεσία. 
 

4. Οι αποστολές εντός πολεοδομικού συγκροτήματος έως δύο (2) κιλά θα 
παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

 
5. Οι αποστολές σε λοιπούς χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς   

εντός Ελλάδας έως δύο (2) κιλά θα παραδίδονται το αργότερο  σε τρεις 
εργάσιμες ημέρες με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προκύπτουν έκτακτα 
και απρόβλεπτα  γεγονότα. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου  με 
το σύνολο των αποδεικτικών του μήνα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Δήμο. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6221.1000 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 με το ποσό των 3.348,66 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018. 
 
 
 
                 Ωραιόκαστρο, 10/7/2017  
 
    
          
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
 
 
ΜΕΖΕ ΑΜΑΛΙΑ                                       ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 



 


