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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης  στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και της 

καθημερινής λειτουργίας του και επικοινωνίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς επιθυμεί την αποστολή 

εγγράφων και δεμάτων με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). 

 

Ζητούμενο από την σχετική ανάθεση είναι η αποστολή εγγράφων και δεμάτων προς όλη την Ελλάδα με την 

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τον μικρότερο χρόνο παράδοσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να προβούμε σε: 

• Αποστολές εντός πόλης 

• Αποστολές σε Χερσαίους Προορισμούς 

• Αποστολές σε Νησιωτικούς Προορισμούς 

 
 

Οι αποστολές θα γίνονται περιοδικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Τμημάτων του Δήμου.  

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
                                 

                     CPV:79571000-7 

 

 

Α/Α Είδος Μ/Μ Τιμή μονάδος 

1 Αποστολές εντός πόλης Τεμ. 2,00 

2 Αποστολές σε Χερσαίους Προορισμούς Τεμ. 3,00 

3 Αποστολές σε Νησιωτικούς Προορισμούς Τεμ. 3,00 

4 

Αποστολές σε δυσπρόσιτους χερσαίους 

προορισμούς Τεμ. 5,00 

5 

Αποστολές σε δυσπρόσιτους νησιωτικούς 

προορισμούς  Τεμ 5,00 
 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για παράδοση ως την επόμενη μέρα και για βάρος μέχρι 2 κιλά. Για κάθε 

επιπλέον κιλό ισχύει χρέωση 2,00 €. 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνάει τα 20.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη  εκτιμάται στο 

ποσό των 7.334,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τρία έτη.  Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει 

από την υπογραφή της έως και 15/02/2024. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 
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βαρύνει τον ΚΑ 00.6221.02 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2021 με το ποσό των 2.334,00€ και θα 

υπάρξει δέσμευση πίστωσης για το έτος 2022,  2.500,00€ και για το έτος 2023,  2.500,00€. 

 

O προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στο γραφείο Προμηθειών, εντός της προθεσμίας που θα 

ορίζεται στη σύμβαση.  Το γραφείο Προμηθειών θα παραδίδει στο λογιστήριο υπογεγραμμένα τα τιμολόγια  

παροχής υπηρεσιών και με βεβαίωση  καλής εκτέλεσης . 

 
 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ο αναπληρωτής  προϊστάμενος  

Τμήματος Εξόδων και Προϋπολογισμού 

 Για το Γραφείο Προμηθειών 

   

   

   

Γιαννόπουλος Ευάγγελος  Καρατόσιου Πασχαλίνα 

 


