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                                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                                                               ΑΡΙΘ. 57/2021

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων και
δεμάτων".

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του N.4555/2018.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
4) 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. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς υπηρεσιακών εγγράφων και 
δεμάτων.

7) Την αριθμ1/2021 μελέτη- τεχνική περιγραφή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
8) Το 3413/4-2-2021 Πρωτογενές αίτημα (21REQ008094922) 
9) Το 3415/4-2-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου Πρέβεζας.
10) Την αριθμ. 178/4-2-2021 ανάληψη υποχρέωσης του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση, στην οποία επιπλέον βεβαιώνεται από τον 
Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας: α) η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 
του Π.Δ. 80/2016 και γ) η δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του Δήμου της αντίστοιχης 
πίστωσης με αριθμό καταχώρησης α/α 178 στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: 9ΟΓΥΩΞΧ-ΖΓΔ / 
21REQ008095961).

11) Την 3699/9-2-2021 πρόσκληση του Δήμου προς την επιχείρηση με την επωνυμία 
"ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε." με Α.Φ.Μ. 099759170, οδός "Λ. Μεσογείων 395 Αθήνα" Τ.Κ. 
15343, τηλ. 2106073000.
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12) Την αριθμ. 3790/11-2-2021 οικονομική προσφορά  μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής ,της επιχείρησης με επωνυμία "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.", με Α.Φ.Μ. 
099759170, οδός Λ. Μεσογείων 395 Αθήνα, τηλ. 2106073000.

                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖ  EI
   Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο "Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων - 
δεμάτων", εκτιμώμενης αξίας 3000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
   Β. Εγκρίνει 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: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPVS ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ταχυμεταφορά 
υπηρεσιακών εγγράφων
- δεμάτων 

79571000-7 3000 720 3720

   Γ. Αναθέτει την παροχή της υπηρεσίας ''Ταχυμεταφορά Υπηρεσιακών Εγγράφων - Δεμάτων'', 
όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και σύμφωνα με την 
προσφορά της, στην επιχείρηση ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 099759170 της ΔΟΥ ΦΑΕ 
Αθηνών, με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 395, Τ.Κ.: 15343, Πόλη: Αθήνα, τηλ.:
2106073000, 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. 00.6221 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 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 ανάδοχο οικονομικό φορέα ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Κοινοποίηση:
i.  "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε."                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                                      Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                                                        Νικόλαος Γεωργάκος
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