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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Βέροια, 14 Φεβρουαρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 57030(413) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Α. Αλµπανίδου 
Τηλέφωνο:       23313 50210 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  imathia.pkm.gov.gr  
E-mail:               albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ: 

Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
 
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την 

ανάθεση ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυµεταφοράς της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας έτους 2017». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ Α’ 226/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. 81320 & 77909/1.12.2016 αποφάσεις του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 

4302/Β/30.12.2016 

3. Τον Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και τις διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85 καθώς και της παρ.9 του 

άρθρου 21 του Ν.2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 50 του Ν.3943/2011 

(ΦΕΚ 66/Α/31-03-2011). 

4. Τον Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο 24. 

5. Το Π.∆. 161/2000 «Μεταβίβαση στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρµοδιοτήτων τοπικού 

ενδιαφέροντος που αφορούν την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση». 

6. Το Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ145.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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8. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 

9. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

10. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

11. Τον Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».  

12. Την αριθµ.461114(9980)/18.11.2014 (Α∆Α:Ω9ΡΕ7ΛΛ-ΧΦΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών 

∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας”. 

13. Τις αριθ. 30149(387)/27.02.2017 (Α∆Α:729Ζ7ΛΛ-1ΝΗ) και αριθ.30110(385)/10.2.2017 

(Α∆Α: 67ΑΤ7ΛΛ-6ΤΟ) (ΦΕΚ 390/Β/10.2.2017 ) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη που αφορούν 

στη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων καθώς και στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής των 

Γενικών Αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

14. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2017 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 226/14-11-2016). 

15. Την αρ. 252/2016 (Α∆Α: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

ΠΚΜ µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών της ΠΚΜ έτους 2017». 

16. Την αρ.2240/2016 (Α∆Α:6ΦΞΧ7ΛΛ-30Ι) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

ταχυµεταφοράς των υπηρεσιών της ΠΕ Ηµαθίας για το έτος 2017. 

17. Τις µε α/α 159 αριθµ. πρωτ. 20755(88)/20.01.2017 (Α∆ΑΜ:17REQ005720634 2017-01-

24) και α/α 160 αριθµ. πρωτ.20785(95)/02.01.2017 (Α∆ΑM: 17REQ005720733 2017-01-04) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 319 και 351 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως προσκοµίσουν στην υπηρεσία µας προσφορά για 

ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυµεταφοράς της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηµαθίας έτους 2017. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.  
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Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυµεταφοράς θεωρούνται ξεχωριστά 

παραρτήµατα της πρόσκλησης και ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς είτε και για τις δύο υπηρεσίες είτε και για την κάθε µία ξεχωριστά. Η προσφορά 

όµως θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε παραρτήµατος. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις 

προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την οικονοµική του προσφορά , που θα 

είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής δικαιολογητικά 

συµµετοχής: 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του  

o ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας 

χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 

Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

o ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

o Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις. 

o Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους, σε οικείο Επιµελητήριο κατά 

την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

o ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

o Θα προσκοµίσουν τα ανωτέρω σε πρώτη ζήτηση µετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών 

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής 

άδειας  για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας 

από την ΕΕΤΤ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν 

όλα τα στοιχεία της άδειάς του ή ευκρινές φωτοαντίγραφο από άλλο αντίστοιχο 

νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο. 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απόφασης έγκρισης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του 

Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή 

∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο  

Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου καθώς 

και τα ακόλουθα: 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Μητροπόλεως  44, Τ. Κ.: 59132, Βέροια. 

 

Και ανάλογα µε τις υπηρεσίες που αφορά η προσφορά θα αναγράφεται η φράση:  

«Προσφορά για ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυµεταφοράς της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας έτους 2017», εφόσον η προσφορά θα αφορά και τις 

δύο υπηρεσίες  

ή «Προσφορά για ταχυδροµικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας 

έτους 2017» 

ή «Προσφορά για υπηρεσίες ταχυµεταφοράς της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας 

έτους 2017». 

 

Οι φάκελοι ενδιαφέροντος µπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικά (η 

ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη) στο Πρωτόκολλο της 

Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού- Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, στο Ισόγειο, µέχρι 

και την ∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30 µ.µ. 

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών καθ’ όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλέφωνα επικοινωνίας 23313 50210 -23313 50122. 

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της έως και 31 

∆εκεµβρίου 2017, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης έως δύο (2) µήνες. 

Η παράταση θα γίνει µε τις τιµές της προσφοράς µετά από έγγραφη ειδοποίηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, µε την προϋπόθεση ότι καλύπτεται και οικονοµικά από τη δεσµευµένη 

πίστωση. 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά που αποτελούν αποδεικτικά µέσα (άρθρο 80. Ν. 4412/2016) 

µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και πλήρωσης 

των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) 

θα προσκοµιστούν µετά την ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης και πριν από την υπογραφή 

της σύµβασης. 

α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
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παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο73 παράγραφος1 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016). 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.),τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών(Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 

 

γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου.  

 

δ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα.   

 

ε) Φορολογική ενηµερότητα.  

 

Στα επισυναπτόµενα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της 

παρούσης, απεικονίζονται οι απαιτούµενες ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

ταχυµεταφοράς που πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί αυθηµερόν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα της Π.Ε. Ηµαθίας imathia.pkm.gov.gr. 

 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα:  
Παραρτήµατα Α & Β ταχυδροµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυµεταφοράς της ΠΕ 
Ηµαθίας για το έτος 2017. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 19.800,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Α 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Β 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Επιστολές µικρού µεγέθους 
 

 

  

   Α) Επιστολές µέχρι 20 gr 
 

  

   B) Επιστολές µέχρι 50 gr 
 

  

   Γ) Επιστολές µέχρι 100 gr 
 

  

2. Επιστολές µεγάλου µεγέθους 
 
 

  

   Α) Επιστολές µέχρι 100 gr 
 

  

   B) Επιστολές µέχρι 200 gr 
 

  

   Γ) Επιστολές µέχρι 1000 gr 
 

  

3. Επιστολές ογκώδεις και 
Ακανόνιστες 
 

  

   Α) Επιστολές µέχρι 500 gr 
 

  

   Β) Επιστολές µέχρι 1000 gr 
 

  

   Γ) Επιστολές µέχρι 2000 gr 
 

  

     4. Ειδικές ∆ιαχειρίσεις  
    (Επιπλέον Χρέωση) 
 

  

   Α) Επείγοντα 
 

 

   B) Συστηµένα 
 

 

   Γ) Συστηµένα & Επείγοντα 
 

 

   ∆) Συστηµένα & Απόδειξη Παραλαβής 

 

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Έκπτωση τοις εκατό (%)  

επί του τιµοκαταλόγου εξωτερικού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ 5.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1. Υπηρεσίες από πόλη σε πόλη – 
παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα  
(εντός περιφερειακής ενότητας – εντός 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) 

 

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg 
 

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg 
 

2. Υπηρεσίες για χερσαίους προορισµούς  – 
παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 

 

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg 
 

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg 
 

3. Αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές – 
παράδοση τη δεύτερη ηµέρα 

 

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg 
 

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg 
 

4. Αποστολές σε Νησιωτικούς Προορισµούς 

 

Α) για αντικείµενα µέχρι 2,0 kg 
 

Β) για αντικείµενα άνω των 2,0 kg 
 

5. Ειδικές Πρόσθετες Υπηρεσίες 
 

   - Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
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