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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά 
Φακέλων».  

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά Φακέλων» όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 1/2017 συνημμένη μελέτη του Τμήματος Προμηθειών που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει 
εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 123/06-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης β) η 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης ποσού 3000€, με α/α 123/06-02-2017  και γ) η υπ’ αριθ.22/1748/07-02-2017 Απόφαση 
του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών την έγκριση της δαπάνης και την πολυετή 
δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000 σε βάρος του Κ.Α. 00-6221 η οποία κατανέμεται: α) 3000€ 
για το έτος 2017 & β) 1000€ για το έτος 2018.  
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Καλυμνίων και στο πρωτόκολλο   
μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σχετική προσφορά μέχρι τις 15/02/2017 και ώρα 14:50. Ο 
φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα στοιχεία του Προσφέροντα, τα στοιχεία του Δήμου, και τη φράση 
Προσφορά για την Παροχή της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά Φακέλων».  
Οι προσφέροντες προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η προσφορά τους θα 
αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 3) Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου το Φυσικό Πρόσωπο. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. Σε περίπτωση εταιρείας ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, των 
ιδιοκτητών και των μελών του Δ/Σ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
ε. Οικονομική Προσφορά χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας 
η οποία επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μονάδος της υπηρεσίας ανά είδος 
αποστολής.   

                

   Ο Αντιδήμαρχος 
             Διοικητικών & Οικονομικών  
                Υπηρεσιών  
 
       ΄ 
       Σακελλάριος ΤΗΛΙΑΚΟΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος 
Πληροφ.: Μ. Μπαϊράμης  
Τηλέφωνο: 2243059169 
fax:2243028440  

ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ   
    Κάλυμνος 85200           
              Τηλ.: 2243059259   
 2. ACS ΑΕΕ 
    Κάλυμνος 85200 
    Τηλ.: 2243050011 
 3. SPEEDEX Α.Ε.  
     Κάλυμνος 85200     
     Τηλ.: 2243028880 
 4. Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ 

Τηλ.:2243028080  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Ταχυμεταφορά 
Φακέλων» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

4.000€ 

 
Αριθ. Μελέτης: 1/2017 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη εταιρείας ταχυμεταφορών για τις ανάγκες 
αποστολής της αλληλογραφίας του Δήμου μας για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο Δήμος μας κάθε χρόνο συμβάλλεται με εταιρεία ταχυμεταφορών για την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη διεκπεραίωση της επείγουσας αλληλογραφία του.     

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει την αλληλογραφία από τις υπηρεσίες του Δήμου εντός 
δύο ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. 

Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης  υπό όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

επιμελητήριο.     
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 του Ν.3463/2006 

του Ν. 3852/2016 του Π.Δ. 80/2016 και του Ν.4053/2012. 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με συγκριτικά στοιχεία παρελθόντων ετών ανέρχεται ενδεικτικά 

έως το ποσόν των 4.000€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει περίπου κατά 3.000€ τον προϋπολογισμό του 2016 
και κατά 1.000€ περίπου τον προϋπολογισμό του 2018 (άρθρ.158 του 3463/2006). Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα να μειώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες το πολύ έως 50%. Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στο 
προϋπολογισμό του έτους 2017 και στον κωδικό Κ.Α.00-6221 Η σύμβαση  θα ισχύει για ένα χρόνο από 
την υπογραφή της. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ενωρίτερα η προϋπολογισθείσα δαπάνη τότε η σύμβαση 
λύεται αυτοδίκαια.   
Οι προσφέροντες προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η προσφορά τους θα 
αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου το Φυσικό Πρόσωπο. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση εταιρείας ασφαλιστική 
ενημερότητα της εταιρείας, των ιδιοκτητών και των μελών του Δ/Σ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
ε. Οικονομική Προσφορά χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, 
η οποία επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μονάδος της υπηρεσίας που 
αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς ανά είδος αποστολής.   

 
Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα κόβεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Η καταβολή της αμοιβής θα 

γίνεται τμηματικά μετά την προσκόμιση του εκάστοτε τιμολογίου ανά μήνα μετά τη βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και την κατά νόμο έγκριση του εκάστοτε 
χρηματικού εντάλματος. 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κάλυμνος …../..…/2017 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά Φακέλων» 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης ________________________, έδρα ____________________ 
Οδός_________________________________,    Αριθμός ______________ ,  
Τηλέφωνο _____________, FAX ____________________  Α.Φ.Μ. __________ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 

24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

24% 

1 Αποστολές Φακέλων για όλη την 
Ελληνική Επικράτεια βάρους  έως 
2.000γραμμάρια   εκτός δύσβατων & 
προβληματικών περιοχών 

2,58  

2 Αποστολές Φακέλων για όλη την 
Ελληνική Επικράτεια  εκτός δύσβατων 
& προβληματικών περιοχών  για κάθε 
επιπλέον κιλό άνω των 2.000γραμμάρια   

1,00  

3 Αποστολές Φακέλων στην Ελληνική 
Επικράτεια βάρους  έως 2.000γραμμάρια 
σε δύσβατες και προβληματικές περιοχές   

7,5  

4 Αποστολές Φακέλων στην Ελληνική 
Επικράτεια βάρους  έως 2.000γραμμάρια 
και  παράδοση την επόμενη ημέρα της 
αποστολής    

7,5  

 
                     
                            Κάλυμνος  …./…/2017 
                                   Ο Προσφέρων 
 
 

             
  Κάλυμνος, 12-01-2017                    

Ο 
Συντάξας  

 

  Μιχαήλ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ                
Μηχανολόγος  Μηχανικός  Τ.Ε. 

 


