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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανάθεση εργασίας Ταχυμεταφορών “Αποστολή φακέλων με απόδειξη παραλαβής” 

 

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95. 

3. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80. 

4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006). 

5. τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 7.378,00€ 

στον ΚΑ 00-6221.002  για ταχυμεταφορές.   

6. Την υπ’ αρ.1114/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 

7.378,00  του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.002  για την παραπάνω εργασία. 

7. Την αρ.Α-1496/06-10-2014 ΠΑΥ 

  8.Τις ανάγκες των  Υπηρεσιών του  Δήμου Χανίων που  επιβάλλουν την ανωτέρω   δαπάνη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

     Την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση  για την ανάθεση  της εργασίας  “αποστολή  φακέλων 

με απόδειξη παραλαβής(βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού- ΒΕΕΣ)”  μέχρι την κάλυψη του ποσού των  

7.378,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή για  ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης . 

Η απόδειξη παραλαβής των φακέλων θα πρέπει να επιστρέφεται στον αποστολέα (στον Δήμο Χανίων)  

με την υπογραφή του παραλήπτη. 

Οι  κυριότερες και συνήθεις αποστολές  του Δήμου Χανίων είναι οι  παρακάτω: 

 

α/α Είδος εργασίας 

1 Μεταφορά φακέλου  μέχρι ένα κιλό εντός πόλεως Χανίων. 

2 Μεταφορά φακέλου  μέχρι  ένα κιλό εντός Περιφέρειας Κρήτης. 

3 Μεταφορά φακέλου  μέχρι  ένα κιλό στην υπόλοιπη Ελλάδα . 

 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τιμή  ανά φάκελλο για κάθε είδος. 

Όσοι ενδιαφέρονται   μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών. Η 

παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου 

το αργότερο μέχρι και  την  Δευτέρα  10 Νοεμβρίου  2014 . 

http://www.chania.gr/


Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή 

και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την εργασία: “Αποστολή φακέλων με απόδειξη 

παραλαβής”                  

 

    Ο  ΠΡΟΙΣΤΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

                                                                ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
                                                   
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Δήμαρχο Χανίων 
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ.Αλεξανδράκη Νεκτάριο 
3. Πρόεδρο επιτροπής διενέργειας απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών (Παπαδάκη Κυριακή -


