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ΑΡΘΡΟ 1ο 

 
Αντικείμενο διαγωνισμού.  
      Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) επιστολών και 
δεμάτων, εσωτερικού και εξωτερικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Η επιλογή θα γίνει  με 
μειοδοτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα περιέχουν  
πλήρη τεχνικά  στοιχεία για να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους .     
 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

 
Ισχύουσες διατάξεις 
      Η διενέργεια  του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις  του Π.Δτος του 28/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 

 
Συμβατικά τεύχη  μελέτης  
      Συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος  είναι:  

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ταχυμεταφορών  
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
4. Η ειδική συγγραφή  υποχρεώσεων  
5. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων   
6. Τιμολόγιο προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
 
 Ανάδειξη μειοδότη  
      1. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει ή 
να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  
το ύψος της οποίας   αντιστοιχεί  σε ποσοστό  5%   της συνολικής  συμβατικής  αξίας χωρίς το ΦΠΑ.   
2. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης θα πρέπει  να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .  
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο   
 
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης              
       Εάν ο ανάδοχος μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της 
γνωστοποίησης  και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση ο ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος και η εγγύηση  συμμετοχής  του εκπίπτει  αυτοδικαίως  υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος   δικαιούται 
να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον 
αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης .    

 
ΑΡΘΡΟ 6ο   
 
Ευθύνη  αναδόχου και εγγύηση 
      Ο ανάδοχος μειοδότης ευθύνεται και εγγυάται την τήρηση  των συμφωνηθέντων .     

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   
 
Παραλαβή αποστολών 
      Σε κάθε  περίπτωση  θα συντάσσεται  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής  της αποστολής .  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο   
 
Υπέρβαση  χρόνου παραλαβής  και παράδοσης 
      Σε περίπτωση που η αποστολή παραληφθεί ή παραδοθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
επιβάλλει κυρώσεις  και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :  
Για καθυστέρηση που ορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου  
χρόνου  παράδοσης  2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας  που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .   
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
 
Τρόπος πληρωμής             
       Η πληρωμή  της αξίας των αποστολών  από και προς το Δήμο, θα γίνει μετά τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής και για όσες αποστολές πραγματοποιηθούν .  
 
ΑΡΘΡΟ  10ο    
 
Επίλυση  διαφορών 
Οι διαφορές  που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή  της παρούσας σύμβασης επιλύονται σύμφωνα  
με το άρθρο του Π.Δτος του 28/80. 
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