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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην ανάθεση 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών για φακέλους και μικροδέματα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε όλη την 
επικράτεια και για χρονικό διάστημα δύο ετών ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.   

Ο χρόνος παράδοσης των φακέλων από την ανάδοχο εταιρεία ορίζεται το διάστημα 
της μιας (1) ημέρας από την τηλεφωνική ενημέρωση της αναδόχου εταιρείας 
ταχυμεταφορών. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης 
παραλαβής επικαλούμενη τυχόν αδυναμία της. Η παραλαβή από την ανάδοχο εταιρεία  
των φακέλων και των δεμάτων προς αποστολή θα γίνεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 Η χρέωση για όλα τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά εντός και εκτός πόλεως 
Χαλκίδας δε θα υπερβαίνει τα τέσσερα  ευρώ (4,00 €) άνευ ΦΠΑ και 2,00 ευρώ  για κάθε 
επιπλέον κιλό. 
  Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω  παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση διότι  
η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα  χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Εργων,     Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Η ως άνω παροχή γενικής υπηρεσίας  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

64120000-3 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 

 
 Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας δε θα υπερβαίνει το ποσό  
των 2.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει 
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 245/2018 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 201.500,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 
620302 και τίτλο «Ταχυδρομικά» και πίστωση ποσού 596.030,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ 
εξόδων»  με Κ.Α. 54006224  και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%», καθώς και τον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 στον οποίο θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις. 
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