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Προς 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

         Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  : «ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2021 -2022 
(ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης )ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με ΦΠΑ) 2.984,68€ 
για την οποία έχει συνταχθεί η αριθμ  9/2021 μελέτη. 

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) 
12. Την αριθμ. 55/2021 (αριθμ. πρωτ. 2409/ 5-3-2021) με θέμα: «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% (ΑΔΑ:943ΑΩΨΞ-ΜΗΤ) 

 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας : 
 
 - εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο-courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας στη 
διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τ.Κ. 30500 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με αναγραφή των στοιχείων του 
αποστολέα : «Επωνυμία και λοιπά στοιχεία» και την ένδειξη  
 «ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ....» 
 
 - ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimamfil@otenet.gr  με την ένδειξη στο θέμα του        
μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ...» 

 Έως την ημέρα: Δευτέρα  ,  22 Ιανουαρίου  2021    και ώρα:11:00  
 Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
 
 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει : 

1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης / τεχνικών 

περιγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
3.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΏΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της  

υπηρεσίας συναινεί με την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. 
4.  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς  (επισυνάπτεται) 



5. Τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την μελέτη  
 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.  Η 
Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας και ώρα 14:00 . 
 
 
 

Ο αντιδήμαρχος  
 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  
 

 Συνημμένα : 
Η αρ. 9 / 2021 Μελέτη  
 

 


