
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ημοτική Επιχείρηση
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

 Καβάλας

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, τη 

διακίνηση των αποστελλομένων ταχυδρομικών αντικειμένων της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του επιστολικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα : 

Για τα προορισμού εσωτερικού τη διανομή και επίδοση τους σε όλο το δίκτυο της.  

Η παροχή υπηρεσίας αφορά την παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών 

αντικειμένων και συγκεκριμένα εμφακελωμένων λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης, για 

λογαριασμό της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προς τους 

καταναλωτές της φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

      Ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ∆ΕΥΑΚ για αποστολή εμφακελωμένων 

λογαριασμών θα ποικίλει ο αριθμός των προς αποστολή φακέλων.  

Συνολικά μέσα στο έτος θα πρέπει να διανεμηθούν 57.700 φάκελοι στις ∆. Ε. Καβάλας και 

Φιλίππων.  

Η παράδοση των εμφακελωμένων λογαριασμών θα πρέπει να γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή τους από την έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.. 

     Σε περίπτωση επιστροφής μέρους φακέλων λόγω υπαιτιότητας του παρόχου, αυτός 

υποχρεούται να επαναλάβει την διαδικασία διακίνησης - αποστολής και παράδοσης στον 

παραλήπτη χωρίς επιπλέον κόστος.  

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε εντός των προκαθορισμένων προς 

διανομή φακέλων γεωγραφικών περιοχών του ∆ήμου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με 

προσωπικό και μέσα του για την παραλαβή - περισυλλογή και διάθεση των φακέλων στο πλαίσιο 

του παρόντος έργου και χωρίς επίσης καμία επιβάρυνση από την έδρα της ∆ΕΥΑΚ. 

    Εξαιτίας του μεγάλου όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σπουδαιότητας 

και της δεοντολογίας που απαιτείται κατά την διαχείριση και παροχή των προς ανάθεση 

ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και της απαίτησης οι υπηρεσίες να υλοποιούνται σε επακριβώς 

καθορισμένους χρόνους, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καλύπτει με τεκμηριωμένο τρόπο 

όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

 



ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
        
   ΠΙΝΑΚΑΣ : ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ 
(σε 
γρμ) 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ / 

ΕΤΟΣ 

∆.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΠΙΚΗ/∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

Επιστολές 
μικρού 
μεγέθους 

Έως 
20gr   

  1 Τoπική Κοινότητα 
Παληού " "  2125 6/ΕΤΟΣ 

  2 Τοπική Κοινότητα 
Χαλκερού " " 202 6/ΕΤΟΣ 

  3 Τοπική Κοινότητα 
Ασπρης Αμμου " "  142 6/ΕΤΟΣ 

  4 ∆ημοτική Κοινότητα Ν.Καρβάλης " "  1149 6/ΕΤΟΣ  

∆.Ε.ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗ/∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Επιστολές 
μικρού 
μεγέθους 

έως 
20gr     

  1 ∆ημοτική Κοινότητα Ζυγού " " 910 6/ΕΤΟΣ 

  2 ∆ημοτική Κοινότητα Κρηνίδων " " 1668 6/ΕΤΟΣ 

  3 Τοπική Κοινότητα 
Αμυγδαλεώνος " " 1319 6/ΕΤΟΣ 

  4 Τοπική Κοινότητα 
Κρυονερίου " " 475 6/ΕΤΟΣ 

  5 Τοπική Κοινότητα 
Λυδίας " "  387 6/ΕΤΟΣ 

  6 Τοπική Κοιν.∆άτου-Πολύστυλου " " 510 6/ΕΤΟΣ 

  7 Τοπική Κοινότητα 
Ν.Ζυγού " " 149 6/ΕΤΟΣ 

  8 Τοπική Κοινότητα 
Φιλίππων " " 577 6/ΕΤΟΣ 

∆.Ε.ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
(ορεινά) 

ΤΟΠΙΚΗ/∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Επιστολές 
μικρού 
μεγέθους 

έως 
20gr     

 

  1 Toπική Κοινότητα 
Λημνιάς " " 34 1/ΕΤΟΣ 

  2 Τοπική Κοινότητα Π. 
Καβάλας " " 116 1/ΕΤΟΣ 

  3 Τοπική Κοινότητα Κορυφών " " 96 1/ΕΤΟΣ 

  4 
Τοπική Κοινότητα 
Πολυνέρου-
Κρανοχωρίου 

" " 48 1/ΕΤΟΣ 

  5 Τοπική Κοινότητα Βουνοχωρίου " " 81 1/ΕΤΟΣ 

  6 Τοπική Κοινότητα Λυκοστόμου " " 40 1/ΕΤΟΣ 



Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν να καταθέσουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι : 

 

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. 

β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. 

γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και 
τους κανόνες διαφάνειας. 

στ. Να είναι κάτοχοι της Γενικής αδείας ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1700/Β/10.7.2013). 

 

    Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 31.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα 

βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τους κωδικούς 

61.98.05.0001 «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες σε ∆.Ε. Καβάλας» με ποσό 13.200,00 € και 

61.98.05.0002 «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες σε ∆.Ε. Φιλίππων» με ποσό 18.000,00 €. 

   Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την 03/03/2017 και ώρα 10:00 σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες αποστολής 

λογαριασμών». 

   Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού 

μητρώου καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Επίσης την Γενική άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

   Ο  Ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους ,τέλη καθώς και με κάθε άλλη 

προβλεπόμενη από τον νόμο κράτηση. 

  

 

 

Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Καταναλωτών 

 

 

 

Σοφιανίδου Ελένη 

      


