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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπη-

ρεσίας του τίτλου στο σύνολο της. 

Οι προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της δηµοπρα-

τούµενης υπηρεσίας. Προσφορές που θα αναφέρονται σε τµήµα της υπηρεσίας αποκλεί-

ονται από το διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 2ο – Τρόπος ανάθεσης – Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας   
 
Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό 

και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά λογαριασµό, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπι-

κής Αυτοδιοικήσεως» και του Ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής 

αγοράς ….. και άλλες διατάξεις». 

 
Άρθρο 3ο – Συχνότητα αποστολής – Παράδοση στοιχείων πελατών/καταναλωτών 
 

Η ∆ΕΥΑΛ θα παραδίδει στον ανάδοχο συνολικά περίπου 68.000 λογαριασµούς ανά τρί-

µηνο, η δε υπηρεσία θα παρέχεται τµηµατικά ανά εβδοµάδα για περίπου 5.250 λογα-

ριασµούς.  

Τα αναλυτικά στοιχεία των πελατών/ καταναλωτών θα παραδίδονται µέσω ηλεκτρονικού 

αρχείου. Ως αναλυτικά στοιχεία των πελατών/ καταναλωτών της ∆ΕΥΑΛ ορίζονται τα : 

Ονόµατα, Επώνυµα ή Επωνυµίες, Ταχυδροµικές ∆ιευθύνσεις, καθώς και τα Οφει-

λόµενα Ποσά. 

Η παράδοση – αποστολή κάθε ηλεκτρονικού αρχείου προς τον ανάδοχο θα συνοδεύεται 

και από έγγραφη αναφορά στο πλήθος των «Λογαριασµών της ∆ΕΥΑΛ», οι οποίοι ζη-

τούνται να παραχθούν, εκτυπωθούν, εµφακελωθούν και αποσταλούν.  

Η προαναφερόµενη έγγραφη αναφορά θα έχει θέση «Εντολής Παροχής της υπηρε-

σίας»  κατά το πλήθος των λογαριασµών, στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. 

Το ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα µεταφέρει τα αναλυτικά στοιχεία (δεδοµένα) των 

πελατών / καταναλωτών στον ανάδοχο θα έχει τη µορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που θα συµφωνηθούν µε τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η µορφή του ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς τα πεδία/ στοιχεία του «Φακέλου» µε τον 

εσωκλειόµενο «Λογαριασµό» που θα παραδίδονται στον ανάδοχο, µπορούν  να µετα-

βάλλονται µετά από γραπτή συµφωνία και των δύο µερών. 
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Άρθρο 4ο – ∆ιαδικασία Παραγωγής – Εκτύπωσης - Εµφακέλωσης  
 
         Χρόνος εκτέλεσης – Τόπος παράδοσης ταχυδροµικού αντικειµένου 

 
Ο ανάδοχος, µε βάση τα στοιχεία που του παραδίδονται, υποχρεούται να παράγει, να 

εκτυπώνει, να εµφακελώνει, να αποστέλλει ή να παραδίδει τους «Λογαριασµούς» στους 

πελάτες/ καταναλωτές της ∆ΕΥΑΛ, το πολύ µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από 

την ηµέρα παράδοσης – αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Η ηµερο-

µηνία παράδοσης – αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου στον ανάδοχο θα πι-

τοποιείται και από την «Εντολή Παροχής της υπηρεσίας»  του προηγούµενου άρθρου 

3 της παρούσας. 

Η εµφακέλωση πρέπει να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η µη αλ-

λοίωση του εσωκλειόµενου «Λογαριασµού», αλλά και να µην αποκρύπτονται τα Πλήρη 

Στοιχεία Παραλήπτη από το παράθυρο του «Φακέλου». 

Ως «Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη» η ∆ΕΥΑΛ ορίζει τα ακόλουθα : Ονοµατεπώνυµο 

ιδιοκτήτη, Ονοµατεπώνυµο ενοίκου (εφόσον υπάρχει δηλωµένος), ∆/νση Λογαρια-

σµού, Περιοχή, Ταχυδροµικός Κώδικας. 

 Τόπος παράδοσης των «Λογαριασµών» θεωρούνται οι δηλωµένες ταχυδροµικές διευ-

θύνσεις των πελατών/ καταναλωτών της ∆ΕΥΑΛ, εντός της εδαφικής περιφέρειας του 

∆ήµου Λέσβου, αλλά και εντός ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίες παραδί-

δονται στον ανάδοχο µε το παραπάνω αναφερόµενο στο άρθρο 3ο της παρούσας αρ-

χείο. 

Για κάθε µαζική εκτύπωση – αποστολή «Λογαριασµών» ο ανάδοχος οφείλει να από-

στέλλει στη ∆ΕΥΑΛ γραπτή, αλλά και ψηφιακή επιβεβαίωση προς έλεγχο και επα-

λήθευση από την αρµόδια Υπηρεσία. Η προηγούµενη γραπτή επιβεβαίωση θα συνοδεύ-

ει το τιµολόγιο του αναδόχου για την πιστοποίηση της παροχής του συγκεκριµένου τµή-

µατος της υπηρεσίας. 

 

 
Άρθρο 5ο – Συνεννόηση – Αλληλογραφία µετά την υπογραφή της σύµβασης  

 
Όλες οι µεταξύ της ∆ΕΥΑΛ και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν σε διευκρινή-

σεις, ή σε θέµατα καθυστερήσεων , είτε σε κάθε άλλη ενέργεια, γίνονται αποκλειστικά και 

µόνο εγγράφως. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται 

οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη να τις επικαλεσθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

 
Άρθρο 6ο – ∆ιαχείριση επιστροφών 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να εξασφαλίζει 

την παράδοση των «Λογαριασµών» στους πελάτες/ καταναλωτές της ∆ΕΥΑΛ. 
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Σε περίπτωση που η παράδοση των «Λογαριασµών» δεν είναι δυνατή, οι «Λογαρια-

σµοί» επιστρέφονται στη ∆ΕΥΑΛ µε συµπληρωµένη ένδειξη επί του φακέλου, στην 

οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται η αιτία επιστροφής (άγνωστος παραλήπτης, ανε-

παρκής διεύθυνση, αζήτητο, απεβίωσε, κλπ.), σύµφωνα µε τις ενδείξεις του «Φακέλου». 

 
Άρθρο 7ο – Υπεργολαβίες- Συνεργασίες 

 
Ο ανάδοχος για την παροχή της υπηρεσίας στο σύνολο της µπορεί να χρησιµοποιήσει 

υπεργολάβους, τους οποίους θα αναφέρει στην προσφορά του (Φάκελος Τεχνικών Στοι-

χείων Προσφοράς) για τις κατά περίπτωση εργασίες (υπηρεσίες) που θα αναλάβουν. 

Οι υπεργολάβοι δεν συνδέονται και δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε τη 

∆ΕΥΑΛ. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και 

των εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή 

αµέλειες του ίδιου, των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του. 

 
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργο-

λάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά ή µη ανανέωσης των σχετι-

κών Ειδικών Αδειών (ταχυδροµικών εταιρειών), ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποι-

ήσει άµεσα αυτή τη διακοπή στη ∆ΕΥΑΛ και να προχωρήσει στην άµεση εξεύρεση αντι-

καταστάτη. Η παροχή των υπηρεσιών θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνερ-

γάτη/ υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες/ υπεργολά-βους µε 

σκοπό την πλήρη παροχή της υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών για 

το σύνολο του αντικειµένου του διαγωνισµού φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της 

παρούσας µελέτης και να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ταχυδροµι-

κών υπηρεσιών (Ν. 4053/2012), καθώς και µε τις αποφάσεις ή πράξεις που εκδίδονται 

από τον αρµόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δηµόσια αρχή. 

Ο ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΥΑΛ και 

υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 

παροχή της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
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προκληθεί στη ∆ΕΥΑΛ ή σε τρίτους από τη µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεού-

ται µόνο ο ανάδοχος προς την αποκατάσταση της. 

Η ∆ΕΥΑΛ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την παροχή της υπηρεσίας. Η ∆ΕΥΑΛ δεν έχει υποχρέωση καταβο-

λής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προ-

σωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

 

 Επιπλέον : 

1) Στις περιπτώσεις των παραγρ. 2.1 και 2.2 του άρθρου 2ου «Φάκελος Τεχνικών 

Στοιχείων Προσφοράς’ του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Στοιχεία Προ-

σφοράς» ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη ∆ΕΥΑΛ την ανανέωση της Ειδικής 

Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδοµάδες από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει ότι : η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε 

αίτηση ανανέωσης, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς σύµφωνα µε το άρθρο 11 του «Κανονι-

σµού Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών». Επισηµαίνεται ότι στην πε-

ρίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανανεώσει την Ειδική Άδεια, µε την οποία συµµετείχε στο 

διαγωνισµό για τουλάχιστον τις ίδιες παρεχόµενες υπηρεσίες και όσο διάστηµα απαιτεί η 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2) Στις περιπτώσεις των παραγρ. 4.1 και 4.2 του άρθρου 2ου «Φάκελος Τεχνικών 

Στοιχείων Προσφοράς» του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Στοιχεία Προ-

σφοράς» ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ΕΥΑΛ την ανανέωση της Ειδικής Άδει-

ας από την Ε.Ε.Τ.Τ. της συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας ή εφόσον έχουν παρέλ-

θει έξι (6) εβδοµάδες από την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την 

Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει 

ότι : η Ειδική Άδεια, της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης η συνεργαζόµενη ταχυδρο-

µική εταιρεία, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς σύµφωνα µε το άρθρο 11 του «Κανονισµού 

Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών». 

3) Στην περίπτωση που η συνεργαζόµενη ταχυδροµική εταιρεία, η οποία δηλώθηκε στην 

προσφορά του αναδόχου, δεν ανανεώσει την Ειδικά Άδεια για τουλάχιστον τις ίδιες 

παρεχόµενες υπηρεσίες και για όσο χρονικό διάστηµα απαιτεί η σύµβαση, ο ανάδοχος 

οφείλει εµπρόθεσµα να προβεί άµεσα στην εξεύρεση αντικαταστάτη για τις ίδιες  ακριβώς 

υπηρεσίες (σύµφωνα µε το άρθρο 7ο «Υπεργολαβίες» της παρούσας Συγγραφής Υπο-

χρεώσεων) και να προσκοµίσει στη ∆ΕΥΑΛ την Ειδική Άδεια της νέας συνεργαζόµενης 

ταχυδροµικής εταιρείας και τη σχετική σύµβαση συνεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Άρθρο 9 – Χρόνος ισχύος σύµβασης – Παράταση ισχύος σύµβασης 

 

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακά έτη από την υπογρα-

φή της σύµβασης. 

Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί χρονικά µέχρι έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες και µέχρις 

ότου εξαντληθεί το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο για τις ίδιες υπηρεσίες και µε τους 

ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύµβασης. Η παράταση ισχύος της σύµβασης γίνεται 

µε το προσφερθέν στο διαγωνισµό τίµηµα ανά λογαριασµό και χωρίς τη δυνατότητα 

οποιασδήποτε προσαύξησης ή/ και αναθεώρησης της τιµής. 

Η παράταση της ισχύος της σύµβασης πραγµατοποιείται µετά από σύµφωνη γνώµη και 

των δύο µερών και µε αντίστοιχη παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η παράταση ισχύος της σύµβασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ 

µετά από σχετική απόφαση και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΛ. 

 

 

 
Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 
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