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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αμφιλοχία   5-3-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ:  - 2409 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου Αμφιλοχία 
ΤΗΛ. 2642360445 
Εmail: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
                                                                                         

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    55  / 2021 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την  «παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών (COURIER)για το έτος 2021-

2022(ένα έτος από την ανάθεση) » συνολικής αξίας # 2.984,68  € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων )  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Τις διατάξεις του άρθρ.203 του  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018) 
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
6. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του Ν. 

3852/2010 
7. Την εξειδικευμένη πίστωση  που έχει γραφτεί στον Κ.Α. 00-6221.002 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

προϋπολογισμού έτους 2021 
8. Την αριθμ 9 /26-2-2021 μελέτη που συνέταξε το τμήμα Προμηθειών  
9. To από 26-2-2021πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ 21REQ008214957)  
10. Το αριθμ πρωτ. 2117/3-3-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα 
11. Την αριθμ. Α 346/3-3-2021 Απόφαση  πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ: 6ΦΟΓΩΨΞ-ΨΟΒ) 

με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση – ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ:21REQ008242762) 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την έγκριση της αριθμ. 9 /26-2-2021 μελέτης για την  «παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών 

(COURIER)για το έτος 2021-2022(ένα έτος από την ανάθεση) » συνολικής αξίας # 2.984,68  € # 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  του Τμήματος Προμηθειών. 

Β. Την διενέργεια της  υπηρεσίας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των οχημάτων.  

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 

ΑΔΑ: 943ΑΩΨΞ-ΜΗΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 09 /2021 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (COURIER) 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2021-
2022(ένα έτος από την υπογραφή 

της σύμβασης) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με ΦΠΑ) 
2.984,68 € 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΑΧΥMETAΦΟΡΩΝ (COURIER) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2021 
-2022 (ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για τα έτη  
2021 -2022  (ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) . Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, προκειμένου ο Δήμος να αποστέλλει απρόσκοπτα και άμεσα  
την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές 
του.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 
 

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών περιλαμβάνουν την ταχεία μεταφορά εγγράφων, 
μικροδεμάτων και άλλων προς μεταφορά αντικειμένων στην Ελλάδα.  Ο χρόνος αποστολής των 
εγγράφων –δεμάτων θα είναι την επόμενη ημέρα εκτός τις χαρακτηρισμένες ως  
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες   περιοχές  .  

 

Τα αντικείμενα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα κατάλληλα σε ανθεκτική συσκευασία. 
Όλες οι αποστολές εσωτερικού ογκομετρούνται. 

 

Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που δεν περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, ισχύει ο 
επίσημος τιμοκατάλογος της εταιρείας που θα μειοδοτήσει και θα αναλάβει την  διεκπεραίωση 
της υπηρεσίας. 

 

Βασικές υπηρεσίες 
 

 Εντός πόλης- Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας 
πόλης. Στην περίπτωση καποδιστριακών Δήμων, πόλη νοείται όλη η περιφέρεια του Δήμου 

 

 Εντός Περιφέρειας-Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της 
ίδιας Περιφέρειας. 

 

 Χερσαίοι Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς 
Χερσαίους Προορισμούς 

 

 Νησιωτικοί Προορισμοί – Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς 
Νησιωτικούς Προορισμούς 

 

Η αποστολή αντικειμένων ισχύει για βάρος μέχρι 2 κιλά,  με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επί 
αποδείξει. Για κάθε επιπλέον κιλό θα ισχύει επιπλέον χρέωση.    
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Γενική Άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

                 Αμφιλοχία  26/02/2021 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος 

Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών  & Περιβάλλοντος  
Δημήτριος Ζαμπάρας   

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: 943ΑΩΨΞ-ΜΗΤ
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