
 

 1

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2023» 

 
  Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ: 189189/22651/01.12.2022 

εκδοθείσα Απόφαση πολυετούς έγκρισης δαπάνης και την με αριθμ. πρωτ: 190752/22806/05.12.2022 

Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας, 

για τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2023 (σύμφωνα με την αριθμ. 

31/2239/22-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), προτίθεται να προβεί 

στην ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών διακίνησης της επείγουσας 

αλληλογραφίας όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων, εντός και εκτός του Διοικητηρίου της ΠΕ 

Θεσπρωτίας καθώς επίσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Θεσπρωτίας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν Γενική ή Ειδική άδεια σύμφωνα με τον 

κανονισμό Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013) και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ (ΦΕΚ/282/Α/18-12-1998, 

ΦΕΚ/229/Α/26-09-2003). 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις  προσώπων), καλούνται να 

υποβάλλουν την τεχνική, την οικονομική τους προσφορά καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
– ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 

(αρ. πρωτ……………..πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ:  

Εmail:  

ΠΡΟΣ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18 – ΤΚ 46100 

  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση     :   Π. Τσαλδάρη 18  
Ταχ. Κωδ.       :   46100, Ηγουμενίτσα         
Πληροφορίες :   Σαρμπάνη Χρ. 
Τηλέφωνο      :   26653- 60111,119  
E-mail             :   ch.sarmpani@php.gov.gr 

 
            Ηγουμενίτσα,   07 - 12 - 2022                             
            Αριθμ. πρωτ.: οικ. 192157/22990                                                                                                  
 
 
            ΠΡΟΣ: 
 
            Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  
            που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο 
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Φέροντας την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο ». 

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, από 

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της 

ΠΕ Θεσπρωτίας  (Παναγή Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46 100).  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση 

μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων, που μειοδότησαν. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση, τουλάχιστον για εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Στην τιμή κατηγορίας χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 Ως χαμηλότερη τιμή ορίζεται το μικρότερο άθροισμα των γινομένων των τιμών επί τον συντελεστή 

βαρύτητας. Η σύγκριση των τιμών για την επιλογή Αναδόχου θα γίνει με τιμές ΑΝΕΥ ΦΠΑ. Ακολουθεί ο σχετικός 

πίνακας : 

Περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας (κατηγορία) Συντελεστής 

βαρύτητας* 
Βάρος 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 
Βάρος 

Τιμή άνευ 

ΦΠΑ 

(1) Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας                                           

/ μικροδεμάτων - δεμάτων, σε περιοχές εκτός 

χωρικής αρμοδιότητας της  ΠΕ Θεσπρωτίας 

και εντός γεωγραφικής περιοχής της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

0,55 Μέχρι 2 Kg Τιμή Α 

Για κάθε 

επιπλέον 

Kg 

Τιμή Δ 

(2) Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας                                 

/ μικροδεμάτων - δεμάτων, σε περιοχές εκτός 

γεωγραφικής περιοχής της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

0,40 Μέχρι 2 Kg Τιμή Β 

Για κάθε 

επιπλέον 

Kg 

Τιμή Ε 

(3)  Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας                               

/ μικροδεμάτων - δεμάτων εκτός Ελλάδος 

(περιορισμένος αριθμός) 

0,05 Μέχρι 2 Kg Τιμή Γ 

Για κάθε 

επιπλέον 

Kg 

Τιμή ΣΤ 

 ΣΥΝΟΛΟ    (Σ) **        

 

    Ειδικότερα : 

 Kατά την αξιολόγηση, η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία πολλαπλασιάζεται επί τον αντίστοιχο συντελεστή  

βαρύτητας* και το αποτέλεσμα όλων των κατηγοριών (για δέματα βάρους έως 2 κιλά), αθροίζεται. Οι τιμές για 
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κάθε επιπλέον κιλό ανά κατηγορία, δεν αξιολογούνται. Θα επιλεγεί η προσφορά με το μικρότερο άθροισμα 

(Σ) των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, το αποτέλεσμα του οποίου προκύπτει ως εξής  : 

 

                           

Σ** = Τιμή Α x 0,55 + Τιμή Β x 0,40 + Τιμή Γ x 0,05 

 

 

* Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός των κατηγοριών και των συντελεστών του πίνακα, έγιναν σύμφωνα με την μέχρι 

σήμερα κίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

 Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 

παρ. 4 του Ν.4412/2016. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email για 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει 

σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

 Η πλημμελής παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανονιστικών Αποφάσεων Ε.Ε.Τ.Τ Οι ρήτρες 

καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι πέραν των παραπάνω περιγραφόμενων υπηρεσιών για την διακίνηση των 

φακέλων, εγγράφων και δεμάτων το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, εάν προκύψει ανάγκη για 

άλλες υπηρεσίες ταχυμεταφορών που δεν αναφέρονται στην παρούσα και μπορεί να προσφέρει ο 

ανάδοχος, αυτές θα κοστολογούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες εμπορικούς καταλόγους του αναδόχου και θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Α). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν στο φάκελο τους: 

 Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ή Γενικής Άδειας του Μητρώο ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.(ΦΕΚ/282/Α/18-12-1998, ΦΕΚ/229/Α/26-09-2003. 

 Την Τεχνική προσφορά - Φύλλο Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας), υπογεγραμμένο από το 

νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα της επιχείρησης. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα 

τα σημεία του πίνακα, προς επίρρωση όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

 Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράψουν 

στον πίνακα του προσυμπληρωμένου εντύπου μας, όλες τις τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε ζητούμενη προς 

παροχή, υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.  

Β). Οφείλουν επίσης να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους και τον 

 Επίσημο Τιμοκατάλογο της επιχείρησης για υπηρεσίες διεθνών μεταφορών με ενδεικτικούς 

χρόνους παράδοσης  

Γ). Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 & του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πρέπει να υποβληθούν και τα 

εξής δικαιολογητικά : 
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 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016)  

 Το/τα πρόσφατο/α ποινικό/α μητρώο/α (με ισχύ εντός του τελευταίου τριμήνου) του / των νομίμου/νομίμων 

εκπροσώπου/ων της επιχείρησης ή φωτοαντίγραφο/α της αστυνομικής τους ταυτότητας. Εφόσον 

πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση 

αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

(Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία μας έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και αυτεπάγγελτα το ποινικό μητρώο). 

 Φορολογική ενημερότητα  και  

 Ασφαλιστική ενημερότητα για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων ή για 

συμμετοχή σε διαγωνισμό 

Σε περίπτωση μη – προσέλευσης του μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης εντός της ορισθείσας προθεσμίας, 

ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην 

κατάταξη, συμμετέχων. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προσφορές από 

οικονομικούς φορείς οι οποίοι κατά το παρελθόν, είτε δεν προσέφεραν ικανοποιητικές υπηρεσίες είτε δεν είχαν 

επιδείξει την απαιτούμενη συνέπεια σε αναληφθείσες υποχρεώσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σαρμπάνη 

Χρυσούλα, τηλ. 2665360111 & στην κ. Μώκου Παναγιώτα, τηλ. 2665360119, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

 

               Συνημμένα : 

1. Παράρτημα Α (Τεχνική προσφορά – Φ.Σ) 

2. Παράρτημα Β ( Έντυπο Οικονομικής προσφοράς) 

            

   

                        Μ.Ε.Α. 

            Η Προϊστάμενη  του Τμήματος  

                         Προμηθειών   
 
                                                        
                     Μώκου Παναγιώτα 
                      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

              ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

                                 
                               ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών το έτος 2023 

α/α  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1 

Παρακολούθηση της πορείας της αποστολής με 
οποιοδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά, μέσω 
διαδικτύου) 
 

 

ΝΑΙ 
  

2 

Αναφορά στα κυριότερα σημεία ελέγχου της πορείας της 
ταχυμεταφοράς 
 

ΝΑΙ 
  

 

3 

Καθημερινή ενημέρωση προς την ΠΕΘ της τιμής 
χρέωσης, ημερομηνίας και ώρας παραλαβής από τον 
παραλήπτη και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη 
 

 

ΝΑΙ 
  

4 

Αποστολές με παράδοση στο πλαίσιο του ωραρίου των 
Δημοσίων Υπηρεσιών 

 

ΝΑΙ 
  

5 

Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας κάθε αποστολής, 
ίση με το τριπλάσιο του αντιτίμου αποστολής 
 

 

ΝΑΙ 
  

6 

 

Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης κάθε 
αποστολής, ίση με το τριπλάσιο του αντιτίμου 
αποστολής 

 
ΝΑΙ 

  

7 

 
Κάλυψη υπηρεσιών πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά 
 

 
ΝΑΙ 

  

8 

Ο προσφέρων εγγυάται την ασφαλή διεκπεραίωση των 
προς παραλαβή, διακίνηση, μεταφορά και παράδοση   
εγγράφων, επιταγών μικροδεμάτων και δεμάτων 

 
ΝΑΙ 

  

       9 

Ο προσφέρων εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει 
χιλιομετρική επιβάρυνση για απομακρυσμένες περιοχές 
και η χρέωση θα θεωρείται ενιαία. 
 

 

ΝΑΙ 
  

      10 

Αποστολή (μέσω email) του αριθμού 
πρωτοκόλλου, των εγγράφων που έχουν παραδοθεί 
σε υπηρεσίες στις οποίες λαμβάνεται κατά την παράδοση 
αριθμός πρωτοκόλλου 
 

 
ΝΑΙ 

  

      11 

Παράδοση αλληλογραφίας σε συγκεκριμένη ώρα της 
ημέρας εφόσον απαιτείται από την υπηρεσία 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

Συμπληρώστε με (√)  την στήλη  

με τίτλο απάντηση και τις παρατηρήσεις 

σε περίπτωση διαφοροποίησης 

                                   
                                            Ημερομηνία,      /           /  2022 
                                      Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
                                               και σφραγίδα επιχείρησης 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ �

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Επάγγελμα Ν.Π.Δ.Δ 

Διεύθυνση Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 18

Πόλη ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δ.Ο.Υ ΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α.Φ.Μ. 997908822

ΤΗΛ: 2665360111 -119

Παρατηρήσεις : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Αρ.πρωτοκόλλου πρόσκλ :

Βάρος *
Αξία άνευ 

ΦΠΑ
Βάρος

Αξία άνευ 

ΦΠΑ

1

Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας / 

μικροδεμάτων - δεμάτων, σε περιοχές 

εκτός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ 

Θεσπρωτίας και εντός γεωγραφικής 

περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου

0,55
Την επόμενη 

ημέρα
Μέχρι 2 Kg

Για κάθε 

επιπλέον Kg

2

Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας / 

μικροδεμάτων - δεμάτων, σε περιοχές 

εκτός γεωγραφικής περιοχής της 

Περιφέρειας Ηπείρου

0,40
Σε 1-2 εργάσιμες 

ημέρες
Μέχρι 2 Kg

Για κάθε 

επιπλέον Kg

3

 Παράδοση φακέλων αλληλογραφίας / 

μικροδεμάτων - δεμάτων εκτός 

Ελλάδος (περιορισμένος αριθμός)

0,05

Ως ορίζεται στον 

επίσημο 

τιμοκατάλογο* 

της επιχείρησης 

ανά περιοχή 

ζώνης

Μέχρι 2 Kg
Για κάθε 

επιπλέον Kg

Ημερομηνία, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κόστος παρεχόμενης υπηρεσίας

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ      

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.    

Θέμα : Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, για το οικονομικό έτος 2023

Στοιχεία Φορέα που απευθύνεται

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

email                            

Αρμόδιος για επικοινωνία : 

192157/22990/07.12.22                                                                                                

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα

Υπογραφή

α/α Περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας
Συντελεστής 

Βαρύτητας

Χρόνος 

παράδοσης

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι 31.03.2023




