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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Άρθρο 1ο – Έντυπα 
 
1. 1. Έντυπο «Λογαριασµός Ύδρευσης - Αποχέτευσης » 
 

Πρόκειται για έντυπο δύο όψεων – (∆είγµα 1 Παραρτήµατος) 

Το έντυπο «Λογαριασµός Ύδρευσης - Αποχέτευσης» για λόγους συντοµίας στη δια-

τύπωση θα αναφέρεται στη συνέχεια του παρόντος τεύχους ως «Λογαριασµός». 

Ο «Λογαριασµός» θα έχει διαστάσεις 21,00 χ 30,5 εκ. (περίπου). Το χαρτί στο οποίο θα 

τυπώνεται πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς αλλοιώσεις. Ιδιαίτερα στη γραµµή οπτικής 

ανάγνωσης δεν πρέπει να εµφανίζονται στίγµατα.  

Στην πίσω όψη του «Λογαριασµού»  θα υπάρχουν πλαίσια και κείµενα (π.χ. αναγγελία 

βλαβών, κοινωνικά µηνύµατα, κλπ.), όπως εµφανίζονται στο δείγµα 1. Η τελική µορφή 

του «Λογαριασµού»  θα διατεθεί στον ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και 

πριν από την τελική εκτύπωση. 

Στο µέρος του αποκόµµατος του «Λογαριασµού» θα περιλαµβάνεται το δελτίο των 

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. για την ταχυπληρωµή του «Λογαριασµού» µε την ένδειξη «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩ-

ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο» µε τη µορφή που εµφανίζεται στο δείγµα 1.  

Το δελτίο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. θα έχει διαστάσεις, διάταξη και µέγεθος γραµµάτων, ίδια µε 

αντίστοιχα έντυπα ταχυπληρωµής άλλων οργανισµών και φορέων. και θα τηρεί τις  ισχύ-

ουσες τεχνικές προδιαγραφές των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του δελτίου ταχυπληρωµής των ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ. είναι οι ακόλου-

θες : 

• Βάρος : 100+ ή – 5% γραµµάρια στο τετραγωνικό µέτρο, µετρούµενο µε τη µέθοδο 

TAPPE T 410 - OS – 61. 

• Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 µονάδες, µετρούµενη µε τη µέθοδο SHEF-

FIELD ή από 22,5 έως 85 µονάδες (SEC / 50 CO), µετρούµενη µε τη µέθοδο 

GURLEY. Μέθοδος ελέγχου  TAPPI  Ι 497 -  SM – 48.. 

• Πάχος :  από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 411 – M – 44. 

• Αντοχή σε σχίσιµο: Ελάχιστη 40 γραµµ. και προς τις δύο κατευθύνσεις µετρούµε-

νη µε τη µέθοδο  TAPPI T 414 – TS – 65. 

• Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 µονάδες στην κατά µήκος διάσταση µε-

τρούµενη µε τη µέθοδο GURLEY. 

• Πορώδες: (GURLEY) 15 µονάδες (SEC / 100 CC) µετρούµενο µε τη µέθοδο TAPPI  

T 460 – M – 49. 
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• Ανακλαστικότητα :  Η µέση ανακλαστικότητα µιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής 

ίντσας όχι µικρότερη από 85%, όταν το οξείδιο του µαγνησίου είναι 100%, µετρού-

µενη µε τη  µέθοδο TAPPI T 452 – OS – 58. 

• Αδιαφάνεια :  Ελάχιστη 80% µετρούµενη µε τη µέθοδο TAPPI T 425 – M – 60. 

• Περιεχόµενο σε κουρέλια από βαµβάκι: Μέγιστο 2,5%, κατά προτίµηση 0%. 

• Ακαθαρσίες : 10 στο εκατοµµύριο το µέγιστο. Ακαθαρσίες µεγαλύτερες από 0,12 

χιλιοστα (διάµετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T 437 –TS – 63. 

• Στιλπνότητα : ∆εν γίνεται δεκτό χαρτί µε επικάλυψη ή πολύ στιλπνό. 

• Ιδιότητες επιφάνειας : ∆εν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάµενο σε λάδια ή λίπη. 

• Φωσφορισµός : Ανεπιθύµητος. 

• Χρώµα : Λευκό. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. , καθώς και η τελική µορφή του αποκόµµατος 

«ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο» θα διατεθούν στον ανάδοχο µετά την 

υπογραφή της σύµβασης και πριν από την τελική εκτύπωση. 

Η ποιότητα του χαρτιού του «Λογαριασµού», η γραµµογράφηση, το βάρος και τα λοιπά 

στοιχεία που συνθέτουν το έντυπο πρέπει να συµφωνούν µε το δείγµα 1 της Υπηρεσίας , 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας µελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση η τελική µακέτα του «Λογαριασµού» (συµπεριλαµβανοµένου και 

του αποκόµµατος «ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ο» θα εγκριθεί από τη 

∆ΕΥΑΛ, µετά από συνεργασία µε τον ανάδοχο, αλλά και µε τη σύµφωνη γνώµη των ΕΛ. 

ΤΑ. Α.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τελική εκτύπωση να αποστείλει στη ∆ΕΥΑΛ δείγ-

µα πενήντα (50) εκτυπωµένων δοκιµίων, προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία µε τις Τε-

χνικές Προδιαγραφές και να χορηγηθεί η τελική έγκριση. 

Κάθε µελλοντική αλλαγή στη γραµµογράφηση, το βάρος και τα λοιπά στοιχεία που συν-

θέτουν το «Λογαριασµό» θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από έγγραφη συµφωνία και 

των δύο µερών. 

 
1.2. «Φάκελος» - (∆είγµα 2 Παραρτήµατος) 
 
Ο «Φάκελος» θα έχει διαστάσεις 11 χ 23 εκ. µε παράθυρο από διάφανη ζελατίνα και 

κλείσιµο σχήµατος τραπεζίου, από χαρτί τουλάχιστον 90 γραµµ. και προσαρµοσµένος 

ανάλογα, ώστε ο «Λογαριασµός» να εσωκλείεται διπλωµένος σε τρία τµήµατα χωρίς 

προβλήµατα. 

Ο «Φάκελος» θα φέρει τυπωµένη την επωνυµία της ∆ΕΥΑΛ και τυπωµένο κείµενο µε τις 

πιθανές αιτίες επιστροφής, όπως «άγνωστος», «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυµία», «αζή-
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τητο», «απεβίωσε», «έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «υσανάγνωστη δ/νση», «απαρά-

δεκτο». 

 
Ο «Φάκελος» δεν πρέπει να εµφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Η ποιότητα του χαρ-

τιού, η γραµµογράφηση, το βάρος ή διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το 

«Φάκελο» πρέπει να συµφωνούν µε το δείγµα 2 της Υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί ανα-

πόσπαστο µέρος της παρούσας µελέτης. 

 Σε κάθε περίπτωση η τελική µορφή της µακέτας του «Φακέλου» θα εγκριθεί από τη 

∆ΕΥΑΛ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τελική εκτύπωση να αποστείλει στη ∆ΕΥΑΛ δείγ-

µα πενήντα (50) εκτυπωµένων δοκιµίων, προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία µε τις Τε-

χνικές Προδιαγραφές και να χορηγηθεί η τελική έγκριση. 

 

3. Βάρος ταχυδροµικού αντικειµένου 
 
Το όριο βάρους κάθε ταχυδροµικού αντικειµένου, δηλαδή κάθε «Φακέλου» µε τον εσω-

κλειόµενο «Λογαριασµό» δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 50 γραµµάρια. 

 

4. Ταχυδροµικές υπηρεσίες (Αποστολή – ∆ιανοµή Λογαριασµών) 
 

Λαµβάνοντας υπόψη, αφενός µεν το µεγάλο όγκο ταχυδροµικών αντικειµένων, τα οποία 

πρέπει να αποσταλούν και να διανεµηθούν µαζικά, αφετέρου δε την σπουδαιότητα της 

παράδοσης αυτών εντός των προβλεπόµενων χρόνων στους πελάτες/ καταναλωτές της 

∆ΕΥΑΛ, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να διαθέτουν ή να συνεργάζονται µε 

Ταχυδροµικό ∆ίκτυο που καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρο το ∆ήµο Λέσβου, αλλά και 

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια (γεγονός που αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα αναφε-

ρόµενα στο άρθρο 2ο «Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς» του παρόντος τεύ-

χους). 

 
Άρθρο 2ο – Φάλελος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο όγκο των προς µαζική παραγωγή, εκτύπωση, εµφακέ-

λωση και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων, αλλά και την εξαιρετική σπουδαιότητα της 

παράδοσης αυτών µέσα στους προβλεπόµενους χρόνους, είναι απαραίτητο και επί 

ποινή αποκλεισµού κάθε υποψήφιος να συµπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων 

Προσφοράς τα ακόλουθα : 

1) Έκθεση – ∆ήλωση, στην οποία ο υποψήφιος θα περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο 

παροχής της υπηρεσίας σε όλα τα στάδια της, προκειµένου να εξασφαλίσει την πλήρη 

και άρτια παροχή της. 

Επιπλέον στην περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται : 
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α) να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους το µέρος της υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύ-

πωση και Εµφακέλωση Λογαριασµών» πρέπει να αναφέρει την επωνυµία του υπερ-

γολάβου/ υπεργολάβων, καθώς και το τµήµα της υπηρεσίας που πρόκειται να αναλάβει. 

β) να χρησιµοποιήσει για την παροχή του τµήµατος των ταχυδροµικών υπηρεσιών, δηλ. 

την «Αποστολή λογαριασµών» εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Λέσβου, 

αλλά και ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια το δικό του Ταχυδροµικό ∆ίκτυο ή συνεργα-

στεί µε άλλες αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις και τα ταχυδροµικά δίκτυα αυτών, είναι απα-

ραίτητο να αναφερθούν όλοι οι ανωτέρω συνεργάτες µε τη γεωγραφική περιοχή που κα-

λύπτει  η κάθε συνεργαζόµενη επιχείρηση. 

2) Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών για τις ζητούµενες υπηρεσίες 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι 

σε ισχύ καθ’ όλη την εκτιµώµενη διάρκεια της σύµβασης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι τις 31-

12-2017. 

2.1) Σε περίπτωση που η προηγούµενη άδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της εκτι-

µώµενης ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης, ο υποψήφιος οφείλει να συνυποβάλει τη 

σχετική αίτηση ανανέωσης της προς την Ε.Ε.Τ.Τ.  (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του 

«Κανονισµού Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών») 

2.2) Σε περίπτωση που η προηγούµενη αίτηση ανανέωσης δεν απαιτείται από το νόµο 

να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεση της 

προσφοράς, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, 

στην οποία να δηλώνει ότι : θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλά-

χιστον τις ίδιες υπηρεσίες εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον «Κανονισµό 

Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών». 

3) Εφόσον ο υποψήφιος πρόκειται να συνεργαστεί υπεργολαβικά µε τρίτους για την 

παροχή του τµήµατος της υπηρεσίας «Παραγωγή,- Εκτύπωση – Εµφακέλωση Λογα-

ριασµών» οφείλει να προσκοµίσει υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να 

αναφέρει τα στοιχεία του υπεργολάβου, καθώς και το τµήµα της υπηρεσίας που πρόκει-

ται να αναθέσει σ’ αυτόν και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπρο-

σώπου του υπεργολάβου, µε την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας 

µετά την ανάθεση του συνόλου της υπηρεσίας από τη ∆ΕΥΑΛ. 

Επισηµαίνεται ότι η προηγούµενη υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου πρέπει – επί 

ποινή αποκλεισµού – να συνοδεύεται από Πρακτικό ∆.Σ. ή άλλο έγγραφο, από το 

οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο. 

4) Εφόσον ο υποψήφιος, προκειµένου να εξασφαλίσει κάλυψη σε ολόκληρη την Ελλη-

νική Επικράτεια των ταχυδροµικών υπηρεσιών της σύµβασης («Αποστολή Λογαρια-

σµών»), πρόκειται να συνεργαστεί µε άλλη αδειοδοτηµένη µε Ειδική Άδεια ταχυδροµική 

εταιρεία, καθώς και το δίκτυο αυτής, οφείλει να προσκοµίσει την Ειδική Άδεια της συ-
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νεργαζόµενης εταιρείας για τις ζητούµενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και τη σχετική 

σύµβαση συνεργασίας. 

Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας πρέπει να είναι σε ισχύ 

καθ’ όλη την εκτιµώµενη διάρκεια της σύµβασης, ήτοι τουλάχιστον µέχρι τις 31-12-2017. 

4.1) Σε περίπτωση που η προηγούµενη Άδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της 

ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης, ο υποψήφιος οφείλει να συνυποβάλει τη σχετική 

αίτηση ανανέωσης της προς την Ε.Ε.Τ.Τ., όπως έχει υποβληθεί από τη συνεργαζόµε-

νη ταχυδροµική εταιρεία. 

4.2) Σε περίπτωση που η προηγούµενη αίτηση ανανέωσης δεν απαιτείται από το νόµο 

να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεσης 

της προσφοράς, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  

του νοµίµου εκπροσώπου της συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας, στην οποί-

α να δηλώνει ότι : θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις 

ίδιες υπηρεσίες εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον «Κανονισµό Ειδικών 

Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών». 

Η προηγούµενη υπεύθυνη δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται 

από Πρακτικό ∆.Σ. ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δε-

σµεύουν τη συνεργαζόµενη ταχυδροµική εταιρεία. 

4.3) Τέλος ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην 

οποία να δηλώνει ότι : σε περίπτωση µη ανανέωσης της Ειδικής Άδειας της συνεργα-

ζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας από την Ε.Ε.Τ.Τ., θα προβεί εµπρόθεσµα και άµεσα 

στην εξεύρεση αντικαταστάτη για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες (σύµφωνα µε το άρθρο 7ο 

«Υπεργολαβίες» του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων) και θα προσκοµίσει στη 

∆ΕΥΑΛ την Ειδική Άδεια  της νέας συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας και τη 

σχετική σύµβαση συνεργασίας. 

 
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των συνεργατών/ µελών των προαναφεροµένων ταχυδροµι-

κών δικτύων πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους της Ε.Ε.Τ.Τ. και να 

συµπεριλαµβάνονται στις σχετικές Ειδικές Άδειες που θα υποβληθούν. 

 
Όλες οι ζητούµενες Άδειες, Αιτήσεις Ανανέωσης και Συµβάσεις Συνεργασίας επιτρέπεται 

να υποβληθούν σε απλά φωτοαντίγραφα. 

 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υπο-

βληθούν πρωτότυπες από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Οι υπεύθυνες δηλώ-

σεις δεν χρειάζεται να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια 

διοικητική αρχή και µπορούν να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµε-

ρολογιακών ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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Κάθε υποψήφιος µπορεί να συµπεριλάβει στο «Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων Προσφο-

ράς» οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του. 

 

Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί κατά το στάδιο Τεχνικής Αξιολόγησης των 

προσφορών των υποψηφίων να ζητήσει εγγράφως από τους υποψηφίους επεξηγήσεις/ 

διευκρινήσεις, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αποσαφήνιση των προσφορών. 

 
Μυτιλήνη, Ιούνιος 2015 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο συντάξας 

 

 

 

Νίκος Αναστασίου 

πολιτικός µηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη Τ.Υ. - ∆ΕΥΑΛ 

 

 

 

 

∆έσποινα Μπώκου 

πολιτικός µηχ/κός 

 
 
 


