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Δ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Τηλ.: 22210 62615 

Fax: 22210 62617        Χαλκίδα, 04/09/2018 

e-mail: gprom@deyax.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

  

Με την υπ’ αριθμ. 42/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ , εγκρίθηκαν οι όροι 

της με αρ. Πρωτ. 4329/15-06-2018 Διακήρυξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Χαλκίδας για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».   

Ο εν λόγω διαγωνισμός (ΑΔΑΜ Διακήρυξης 18PROC003270418 2018–06-15 με Αριθ. 

Πρωτ. 4329/15-06-2018), προϋπολογισμού 194.280,00 €, χωρίς ΦΠΑ, έλαβε τον  57326 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 09-07-2018 

ώρα 14:30:00 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών στις 13-07-2018 ώρα 10:00:00.  

Στις 05/07/2018 η εταιρεία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε μέσω ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική προσφυγή κατά της 

διακήρυξης, η οποία υποβλήθηκε στην ΑΕΠΠ και εκδόθηκε η με αρ. 844/12-07-2018 Πράξη 

Προέδρου 4
ου

 κλιμακίου, με την οποία ορίστηκε ο εισηγητής και η ημερομηνία εξέτασης της 

προσφυγής (13-08-2018). 

 Στην προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφέρεται ότι το ποιοτικό κριτήριο 

επιλογής όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

να διαθέτει ικανό αριθμό καταστημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και συγκεκριμένα ένα (1) 

τουλάχιστον κατάστημα σε κάθε Καλλικρατικό δήμο και για το 95% των Καλλικρατικών δήμων, 

παρακωλύει τη συμμετοχή όλων των ιδιωτικών παρόχων που διαθέτουν την ειδική άδεια από την 

Ε.Ε.Τ.Τ., ακόμη και τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) του εξωτερικού. 

 Με την αρ. 688/2018 απόφαση του 4
ου

 κλιμακίου της ΑΕΠΠ, η οποία μας κοινοποιήθηκε 

μέσω e-mail στις 04/09/2018,  έγινε δεκτή η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνεται η με 

αρ. 4329/15-06-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Είναι προφανές ότι η επιβεβλημένη καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στην Επιχείρηση, διότι η ισχύουσα σύμβαση για 
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την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την τροποποίησή της [Αρ. Πρωτ.  5666/31-07-2018] θα 

διαρκέσει έως  15-09-2018 και η ανάγκη για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι αδιάλειπτη, αφού 

ο κύριος όγκος (95% του συνόλου της αλληλογραφίας) αφορά σε λογ/σμούς ύδρευσης-αποχέτευσης 

που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην είσπραξη των κύριων και βασικών εσόδων της 

Επιχείρησης.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται η απευθείας ανάθεση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών έως του 

ποσού των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), διότι η  δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που 

καθορίζονται στο άρθρο 328 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,     Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)), η οποία αναλύεται κατωτέρω: 

 

 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών Εκτιμώμενες 

ποσότητες 

Χρόνος 

επίδοσης 

Τιμή ανά 

μονάδα* 

Συνολική 

Δαπάνη 

1 Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού, λογαριασμών 

νερού & λοιπών φακέλων 

βάρους έως 20gr   

42.500 φάκελοι 

(κατ’ εκτίμηση) 

Μέγεθος φακέλου: 

150mm(ύψος) Χ 

245mm  (μήκος) 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

0,467 € 19.847,50 € 

2 Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού, επιστολών & 

λοιπών φακέλων βάρους από 

20 gr έως 50gr   

90 φάκελοι 

(κατ’ εκτίμηση) 

Μέγεθος φακέλου: 

150mm(ύψος) Χ 

245mm  (μήκος) 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

0,85 € 76,50 € 

3 Διακίνηση αλληλογραφίας 

εσωτερικού, επιστολών & 

λοιπών φακέλων βάρους από 

50 gr έως 100gr   

58 φάκελοι 

(κατ’ εκτίμηση) 

Μέγεθος φακέλου: 

245mm(ύψος) Χ 

380mm  (μήκος) 

Σε τρεις 

εργάσιμες 

ημέρες από την 

ημέρα 

κατάθεσης 

1,30 € 75,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 19.999,40 € 

ΦΠΑ  24% 4.799,86 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.799,26 € 
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Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 

Συμφωνητικού ή έως της εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά και μόνο βάσει τιμής. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 Η πληρωμή της δαπάνης  θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και με την προσκόμιση 

των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών  στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά 

τη θεώρηση του 1
ου

 ΧΕΠ από τη 2
η
 Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ευβοίας. 

 Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν: 

 Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από 

την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Τιμολόγιο .  

 Πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για  την 

έκδοση και θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και β) κατά το χρονικό 

διάστημα καθυστέρησης υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας του  

Παρόχου. 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4παρ.3τουΝ.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

61 του ν. 4146/2013, (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/201 και 

την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και 

ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.6) , επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% 

(υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  

σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

http://www.deyax.gr/
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 Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Η συνολική δαπάνη που  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (24.799,26 €)  με ΦΠΑ,  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στους Κ.Α. 620302 & 54006224. 

 

 

         Η Υπεύθυνη                                                                                                          

   Γραφείου Προμηθειών                      Θεωρήθηκε 

                                                                                                  Ο Γενικός Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.    

            Ελένη Μαστρογιάννη                                                       

 

                                                                                                     Χαράλαμπος Μανιάτης 
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