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          ΠΡΕΒΕΖΑ   13/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩT.    3089

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5) Την  αναγκαιότητα  παροχής  της  υπηρεσίας  ταχυμεταφοράς  υπηρεσιάκων  εγγράφων  –

δεμάτων.

6) Τον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2018  οπου  υπάρχει  η  πίστωση  στην  ΚΑ

02.00.6221

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την  αριθμο

πρωτοκόλλου  82/2-1-2018 (ΑΔΑ ΨΣ0ΛΩΞΧ  -  Φ02) Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης

11/2018

8) Την αριθμ.πρωτ. 2811/8-2-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς τον οικονομικό φορέα, περί

υποβολής προσφοράς.

9) Την  με  αριθμ.πρωτ.  3060/13-2-2018  υποβληθείσα  προσφορά  της  επιχείρησης

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο ταχυμεταφορές υπηρεσιάκων εγγράφων -

δεμάτων, εκτιμώμενης αξίας 3000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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Β. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπηρεσίας  με  τίτλο   ''Ταχυμεταφορές

Υπηρεσιάκων Εγγράφων – Δεμάτων'' που περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή που συντάχτηκε

από την Οικονομική Υπηρεσία με τα παρακάτω στοιχεία: 

Περιγραφή υπηρεσίας CPVS ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Υπηρεσίες 
ταχυμεταφοράς – 
δεμάτων 

79571000-7 3000 720 3720

Γ. Αναθέτουμε  την  παροχή  της  υπηρεσίας  ''Ταχυμεταφορές  Υπηρεσιάκων  Εγγράφων  -

Δεμάτων'',  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται  στο  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών,  στην  επιχείρηση

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 099759170 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με στοιχεία επικοινωνίας,

διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 115-117 & Ηλία Ηλιού, Τ.Κ.: 11680, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2106073165,

έναντι του ποσού των 3000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,

στον  προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος  έτους  έχει  εγγραφεί  η  σχετική πίστωση,  η  οποία  θα

βαρύνει τον  Κ.Α.  02.00.6221 του προυπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2018  και έχει εκδοθεί η

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο  χρόνος  παράδοσης  της  υπηρεσίας  ορίζεται  το  διάστημα  των  12  μηνών  από  την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά

την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Μπαΐλης
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