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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ  :  Μεταφορά  δεµάτων  και  φακέλων  από  εταιρεία  ταχυµεταφορών  (courier)  µε  απευθείας 
ανάθεση 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης,
2. Τις σχετικές διατάξεις του Π∆ 28/80.
3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
5. Τον  προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  Χανίων  για  το  οικονοµικού  έτους  2013,  που  προβλέπει 

πίστωση 7.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6221.002 για “ Ταχυµεταφορές” 
6. Την υπ' αριθµ. Α-1525/2013 Π.Α.Υ. ποσού 4.000,00€
7. Την υπ΄ αριθµ. 718/2013 Απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 4.000,00€ 

για την παραπάνω δαπάνη
8. Την υπ’  αριθµ.  33/17-01-2013 Απόφαση  ∆ηµάρχου  Χανίων περί ορισµού  Αντιδηµάρχων  και 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων.
  9.Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

    
        
       Τη  διενέργεια  διαδικασίας  για  την  απευθείας  ανάθεση  ταχυµεταφορών  δεµάτων  και 
φακέλων, σε εταιρία ταχυµεταφορών (courier), για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης ή 
µέχρι την κάλυψη του ποσού των 4.000,00€, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, µε κυριότερες και συνήθεις αποστολές τις 
παρακάτω:

Α/Α Περιγραφή

1 Μεταφορά φακέλου-δέµα  µέχρι ένα κιλό εντός πόλεως Χανίων.
2 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά φακέλου-δέµα  άνω του ενός   κιλού 

εντός πόλεως Χανίων.
3 Μεταφορά φακέλου-δέµα µέχρι  ένα κιλό εντός Περιφέρειας Κρήτης.
4 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά φακέλου-δέµα άνω του  ενός κιλού εντός 

Περιφέρειας Κρήτης.
5 Μεταφορά φακέλου-δέµα µέχρι  ένα κιλό από και προς Χερσαίους & 

Νησιώτικους Προορισµούς.
6 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά  φακέλου-δέµα άνω του ενός κιλού από 

και προς Χερσαίους & Νησιώτικους Προορισµούς.
7 Μεταφορά φακέλου-δέµα εξωτερικού µέχρι µισό  κιλό σε Βαλκανικές  χώρες.
8 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά φακέλου εξωτερικού άνω του µισού  

κιλού σε Βαλκανικές χώρες.
9 Μεταφορά φακέλου εξωτερικού µέχρι µισό  κιλό σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

10 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά φακέλου-δέµα εξωτερικού άνω του µισού 
κιλού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11 Μεταφορά φακέλου-δέµα εξωτερικού µέχρι µισό  κιλό στον υπόλοιπο κόσµο.
12 Επιπλέον χρέωση κιλού για µεταφορά φακέλου-δέµα εξωτερικού άνω του µισού 

κιλού στον υπόλοιπο κόσµο.



13 Άµεση παράδοση µαζικής αλληλογραφίας (άνω των 25 φακέλων στην Πόλη 
των Χανίων και στους όµορους ∆ήµους Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, 
Σούδας και Ακρωτηρίου)

(Στις προσφορές των εταιριών να επισυναφθεί ο τιµοκατάλογός τους µε βάση τον οποίο θα 
γίνονται οι χρεώσεις διαφόρων άλλων ειδών ταχυµεταφορών)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ήµαρχο Χανίων
2. Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εργασιών, κα 

Λιονάκη Βασιλική
4. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, κ. Μαυροµάτης Σοφοκλής
5. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, κ. Βλαζάκης Νικόλαος (∆ηµοτικός Σύµβουλος)


