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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΑΝΑΔΕΘΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ  
ΔΘΑΚΘΝΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘ ΔΕΜΑΣΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΜΕ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΩΝ    

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ. 
      
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ έρνληαο ππόςε: 
 
1.Σν  Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνηθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ». 
2. Σν ΠΓ 80/2016(ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο.» 
3. Σν Ν .4412/2016(ΦΔΚ Α 147/8-8-2016)πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δξγσλ ,Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 
 
4. Σελ ππ΄αξηζκ  245-23/2019  απόθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 
νινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο ΠΗΝ έηνπο 2020 πνπ πεξηιακβάλεη α)ηνλ πξνππνινγηζκό 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη β)ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 2020. 
 
5.Σν ππ΄αξηζκ 3187/10-1-2020, ΑΓΑ 6ΖΣΓΟΠ1Φ-ΒΡΗ  έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Πεινπνλλήζνπ, Γπη.Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ,κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν πξνππνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2020  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
 
6Σελ ππ΄αξηζκ 23-03/2020,ΑΓΑ ΧΜ2Η7ΛΔ-Φ9Φ, Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ην Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ έηνπο 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ .. 
 
7. Σελ ππ΄αξηζκ 156-07/19-2-2020,ΑΓΑ Χ60Ζ7ΛΔ-92Θ   ,Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε  ηεο πίζησζεο γηα ηελ δαπάλε θάιπςεο ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ 
κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Γξακκαηείαο θαη ηνπ Γξαθείνπ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα ην έηνο 2020 ,ιόγσ απμεκέλσλ αλαγθώλ απνζηνιήο αιιεινγξαθίαο ζηελ 
έδξα κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ΤΓΔ θαη δηαθόξσλ άιισλ επεηγνπζώλ εγγξάθσλ γηα ην έηνο 2020 
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
 
8.Σελ ππ΄αξηζκ πξση 16322/2829/25-2-2020 Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε  αξηζκό 
απόθαζεο Α/Α 471 θαη ΑΓΑ :66N87ΛΔ-ΒΓ1, Δηδηθνύ Φνξέα 03073 θαη ΚΑΔ 082300001 ,θσδηθόο 
αξηζκόο είδνπο θαηά CPV 64121000-0 ,πνζνύ 3800,00 € . 
 
9.Σελ ππ΄αξηζ. πξση  21879/3847/12-3-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ γηα ηελ νπνία δελ ππνβιήζεθε θακία 
πξνζθνξά. 
 
10.Σελ ππ΄αξηζ. πξση 25906 / 4432/8-4-2020  επαλαιεπηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό 

Ζάκσνθος     
Αρ. πρωτ.: οικ   
 
ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθοσ 

 



γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ γηα ηελ νπνία δελ 
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά. 
11.Σελ ππ΄αξηζ. πξση. 31489/5578/12-5-2020  επαλαιεπηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ γηα ηελ νπνία δελ 
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά. 
 

 
  Επαναπροκηρύζζει Διαδικαζία Απεσθείας Διαπραγμάηεσζης 
 

Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ πξνο ην εζσηεξηθό γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ . 

πγθεθξηκέλα νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαιαβή - κεηαθνξά - παξάδνζε εγγξάθσλ θαη 

δεκάησλ  από θαη πξνο ην εζσηεξηθό  , γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρπδξνκηθώλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ γηα ην δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο έσο  31/12/2020 γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνύ έσο 3800,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.). 

   H   δαπάλε ζα θαιπθζεί από ην πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 από ηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 

θαη ΚΑΔ 082300001  πξνππνινγηδόκελεο αμίαο 3800 ,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ . 

Βεβαηώλεηαη όηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο ππάξρεη δηαζέζηκε εγγεγξακκέλε 

πίζησζε. 

Οι ενδιαθερόμενοι καλούνηαι μέτρι ηην Σρίηη  30-6-2020 και ώρα 11:00 πμ  να σποβάλοσν  

ηην οικονομική ηοσς  προζθορά  ζε κλειζηό ζθραγιζμένο θάκελο ,ζηην οποία πρέπει να 

αναγράθεηαι η ηιμή μονάδας ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ . 

 Ο δικαιούτος θα επιλεγεί βάζη ηης ταμηλόηερης ζσνολικής προζθοράς ζε εσρώ ,μεηά ηην 

ζύγκριζη ηιμής μονάδας. 

Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα θαζώο θαη νη ελώζεηο 

πξνµεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  

2.Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα 

3.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ .ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

- λνκηθά πξόζσπα ,ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ.ΟΔ θαη ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν  θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

4.Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μεηξών Σαρπδξνµηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

ΔΔΣΣ, µε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη όηη είλαη θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο γηα παξνρή ηαρπδξνµηθώλ 

ππεξεζηώλ ζην πεδίν ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο από ηελ ΔΔΣΣ ή επθξηλέο θσηναληίγξαθν 

απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ νπνία ππάξρνπλ όια ηα ζηνηρεία ηεο άδεηάο ηνπ ή επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν από άιιν αληίζηνηρν λνµηµνπνηεηηθό δεµόζην έγγξαθν. 
 
5.Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απόθαζεο έγθξηζεο ηεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Σαρπδξνµηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδόρνπ από ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο, 

ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, Σ.Κ. 29100, 1νο 



όξνθνο, κε ηελ έλδεημε: γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, 

Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ μέτρι ηην Σρίηη 30-6-2020 και ώρα 11:00 

πμ  . 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα  11:30πκ 

ζηo Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΠΔ Εαθύλζνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη .  

ην επηζπλαπηόµελo παξάξηεκα, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηµήµα ηεο παξνύζεο, 
απεηθνλίδνληαη νη απαηηνύµελεο ππεξεζίεο ηαρπµεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα πεξηιαµβάλνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξόµελσλ. 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ θαη  ζα αλαξηεζεί ζηελ δηθηπαθή πύιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
http/www.pin.gov.gr.  
 Σέινο ζα  δηαβηβαζηεί ζην Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ. 
    
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, επίζεο, λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο απεπζείαο 
δηαπξαγκάηεπζεο από : 
     Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 
     ΠΔ Εαθύλζνπ 
     Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ  
     Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
     Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, 29100 
     ηει. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192 

     Δmail : margari@pin.gov.gr 

     Πιεξνθνξίεο: 2695360337θαη 2695360343 

 

 

                                                         Η  ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 
 

                                                             ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ   ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ  

ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΧ 3800,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% 
 

ΔΠΗΣΟΛΗΚΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ Δ ΔΤΡΧ ΜΔ ΦΠΑ 

1.  Δπηζηνιέο µηθξνύ µεγέζνπο 
 

Α) Δπηζηνιέο µέρξη 20 gr  

B) Δπηζηνιέο µέρξη 50 gr  

Γ) Δπηζηνιέο µέρξη 100 gr  

2.  Δπηζηνιέο µεγάινπ µεγέζνπο 
 

Α) Δπηζηνιέο µέρξη 100 gr  

B) Δπηζηνιέο µέρξη 200 gr  

Γ) Δπηζηνιέο µέρξη 1000 gr  

3.  Δπηζηνιέο νγθώδεηο θαη Αθαλόληζηεο 
 

Α) Δπηζηνιέο µέρξη 500 gr  

Β) Δπηζηνιέο µέρξη 1000 gr  

Γ) Δπηζηνιέο µέρξη 2000 gr  

4 Τπεξεζίεο από πόιε ζε πόιε – παξάδνζε ηελ 
επόµελε εξγάζηµε εµέξα ( εληόο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ) 

  

Α) γηα αληηθείµελα µέρξη 2,0 kg 
  

Β) γηα αληηθείµελα άλσ ησλ 2,0 kg 
  

5. Τπεξεζίεο γηα ρεξζαίνπο πξννξηζµνύο – 
παξάδνζε ηελ επόµελε εξγάζηµε εµέξα. 

  

Α) γηα αληηθείµελα µέρξη 2,0 kg 
  

Β) γηα αληηθείµελα άλσ ησλ 2,0 kg 
  

6. Απνζηνιέο ζε δπζπξόζηηεο πεξηνρέο – 
παξάδνζε ηε δεύηεξε εµέξα  



 
Α) γηα αληηθείµελα µέρξη 2,0 kg 

  

Β) γηα αληηθείµελα άλσ ησλ 2,0 kg 
  

 7  Δπηζηνιέο µηθξνύ µεγέζνπο εληόο Ν.Εαθύλζνπ 
 

Α) Δπηζηνιέο µέρξη 20 gr  

B) Δπηζηνιέο µέρξη 50 gr  

Γ) Δπηζηνιέο µέρξη 100 gr  

                                                  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 
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