
 

 

 

 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Δράμα  25-05-2022 
         ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        Αριθμ.πρωτ.: 19975 
        ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ.Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία 
66133 Δράμα 
Πληρ.: Βασίλειος Χειλίδης 
Τηλ.: 2521350696                                                                          Προς: Λογιστήριο 
  Κοιν.:Τμήμα Προμηθειών 

Θέμα: «Ανάθεση εργασιών ταχυμεταφορών (Courier)». 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Ανάθεσης Εργασιών 

- τα άρθρα 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις 
του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α') 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 
- την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007) 
- την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- τις διατάξεις του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
- τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ αρ.201/Α/2011) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” 
- τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 
- τις διατάξεις του Ν.4053/2012(ΦΕΚ αρ.44/τ.Α'/07.03.2012) “Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής 
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” 
- την αρ.22094/17-06-2021 απόφαση Δημάρχου περί πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑ: 
9ΡΒΝΩ9Μ-Τ5Γ) 
 

Σας γνωρίζουμε ότι για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
μας είναι απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών ταχυμεταφορών (courier) για το  χρονικό διάστημα από 
1/7/2022 έως 30/06/2023.Το προεκτιμώμενο κόστος για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών ανέρχεται 
στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( χιλίων τετρακοσίων 
πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά, 1.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α.), και ο Δήμος δεν υποχρεούται στην 
εξάντληση όλου του προϋπολογιζόμενου ποσού. 

Με την αριθμ. 19947/25-05-2022 απόφαση Αντιδημάρχου περί πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑ: 
ΨΤΗ7Ω9Μ-Δ5Γ), αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.800,00€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (1.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α.) για την ανάθεση των εργασιών 
ταχυμεταφορών (Courier), το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022 και 2023 ως εξής: 

 
-στο τρέχον έτος 2022, εννιακόσια ευρώ (900,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, 
-στο έτος 2023, εννιακόσια ευρώ (900,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6221, 
 
Επομένως: 





 
 
 

 
Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6221 “Ταχυδρομικά     Τέλη” 
Α. Του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των εννιακοσίων ευρώ 
(900,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Β. Του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά "Εργασίες Ταχυμεταφορών (Courier) για το χρονικό 
διάστημα από 1/7/2022 έως 30/06/2023" 

Οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνουν την αποστολή φακέλων και άλλων προς μεταφορά 
δεμάτων εντός πόλεως αλλά και σε προορισμούς εκτός πόλης στην Ελλάδα και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε χώρες του εξωτερικού. 

Ενδεικτικά ο χρόνος παράδοσης των αποστολών θα πρέπει να είναι μία (1) μέρα για 
προορισμούς εντός πόλης και μία έως τρεις (1-3) μέρες για προορισμούς εκτός πόλης. Οι εργασίες 
θα διεκπεραιώνονται τμηματικά κατόπιν τηλεφωνικών εντολών της Υπηρεσίας, στις οποίες ο 
ανάδοχος θα ανταποκρίνεται αυθημερόν. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή απλού φακέλου-δέματος εντός και εκτός πόλης 
και βάρους έως 2 κιλά. Για άλλα είδη αποστολών καθώς και για την τιμή για κάθε επιπλέον κιλό > 2 
κιλών θα ισχύει ο τιμοκατάλογος υπηρεσιών που θα προσκομίσει ο ανάδοχος και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των αποστολών μέχρι του ποσού, το οποίο 
ρητά αναγράφεται στους γενικούς όρους ανάληψης μεταφοράς του. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, μετά την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, του σχετικού τιμολογίου, το οποίο 
θα συνοδεύεται από κατάσταση συνοδευτικών δελτίων ταχυμεταφοράς (voucher), καθώς και μετά 
την έκδοση κατάστασης αποσταλθείσας αλληλογραφίας από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και τη 
σύνταξη του Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις . 
Παρακαλούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη αυτή όπως προχωρήσετε στην 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
203 του Ν. 4555/2018: 

 
ΈΤΟΣ 2022 

Κ.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

00.6221 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 900,00€ 

 
ΈΤΟΣ 2023 

Κ.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

00.6221 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) 900,00€ 

 
CPV: 64110000-0 Ταχυδρομικές εργασίες 

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

Βασιλική Καρβουνίδου 




