
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 8/11-02-2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορές 

εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

(υπηρεσίες ταχυμεταφοράς)» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   8/2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών  μεταφοράς εγγράφων και 

δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

6. Το υπ’ αριθ. 1278/11-02-2020 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Δημάρχου 

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του 

Δήμου στον ΚΑ: 02.00.6221 

8.  α)Την υπ’ αριθμ. 89/03-01-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΡΔΑΩ6Ι-Σ68)και β)τη 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 στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 89 

9. Την υπ΄αριθ. 1279/11-02-2020  Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία 

«ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.E » 

10.  Την προσφορά της εταιρείας «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.E » 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορές εγγράφων και 

δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς)», 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 



ΑΔΑ: Ω7ΧΦΩ6Ι-5ΣΨ



 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της 

υπηρεσίας «Μεταφορές εγγράφων και δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς  (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς)», ως ακολούθως: 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Βασικές υπηρεσίες Τιμή για αποστολή 
έως 2kg 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Χρέωση για  
επιπλέον κιλό (kg) 

(τιμή χωρίς ΦΠΑ) 

Χρόνος Παράδοσης 
σε εργάσιμες ημέρες 

Εντός Πόλης 1,60€ 2,03€ 1 

Εντός Περιφέρειας 1,60€ 2,28€ 1-2 

Χερσαίοι Προορισμοί 1,60€ 2,77€ 1-2 

Νησιωτικοί Προορισμοί 1,60€ 3,83€ 1-3 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Η διεκπεραίωση των αποστολών στο εξωτερικό, εάν αυτές προκύψουν, θα γίνει με 

τις προνομιακές χρεώσεις που έχει εξασφαλίσει η ACS για τους πελάτες της, 

σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της.   

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορές εγγράφων και δεμάτων 

των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς)», στην εταιρεία 

«ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.E», που εδρεύει στην οδό Ασκληπιού 

25, Τ.Κ 14568 Κρυονέρι Αττικής, με ΑΦΜ:094360202, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2108190000, έναντι του ποσού των 1.935,49 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 

ήτοι συνολικό ποσό  δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€). 

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

από πόρους του Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 

έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6221 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για χρονικό διάστημα 

μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά  με την έκδοση 

ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο  των αντίστοιχων 

τιμολογίων. 

 

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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