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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:12/25-01-2021 

 

Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 12/2021 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

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. Το υπ’ αριθ. 480/19-01-2021  πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον 

ΚΑ: 02.00.6221   

7. α)Την υπ’ αριθ.37/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΓ1ΑΩ6Ι-4ΣΖ) 

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 37 

8. Την υπ΄αριθ. 486/19-01-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας 

9. Την υποβληθείσα προσφορά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Την ανάθεση της προμήθειας των Φακέλων prepaid, για την κάλυψη των 

αναγκών διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας ως εξής:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Α/Α Είδος φακέλου Ποσότητα Τιμή/μονάδα Καθαρή αξία ΦΠΑ24% 

1. Φάκελοι Προπληρωμένου 

Τέλους διαστάσεων 

11,4Χ23 cm εσωτ. με δεξί 

παράθυρο 

2400 0,77 1.848,00 0,00 

2. Επιτυπώσεις μονοχρωμίας 2400 0,03 72,00 17,28 

ΣΥΝΟΛΟ 1.920,00 17,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% 1.937,28€ 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στον 

παραπάνω πίνακα, στην προμηθεύτρια επιχείρηση με την επωνυμία ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛΤΑ Α.Ε.¨ που εδρεύει στην Αθήνα Απελλού 1, ΑΦΜ: 094026421, 

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή Πωλήσεων κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΧΑΡΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6.1.1/10338/313.3 απόφαση του 

Γενικού Διευθυντή του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ, καθώς και των υπ. αριθμ. 

1.1.1/12293/011.3 και 1.1.1/12699/011.3 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ΕΛΤΑ που έλαβε κατά τις 1556/20.03.2013 και 1631/19.02.2015 αντίστοιχες συνεδριάσεις 

του, έναντι συνολικής αμοιβής 1.937,28€.  

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   και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) 

ημερών από την επόμενη μέρα υποβολής της προσφοράς. 

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

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

                                                        Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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