
     

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Αρ.   19/2021 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 

δεμάτων και εγγράφων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € με 

Φ.Π.Α. » 

 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 181/14ης /09-06-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την παροχή 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων των Παραρτημάτων του 

Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΔΑ :9ΘΑΑΟΞΝ2-ΓΘΩ). 

- Την αριθ. Πρωτ. Λ359/Α.Α.Υ. 326/14-06-2021 (ΑΔΑ:Ω6Λ41ΟΞΝ2-Ζ92) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 500,00 ευρώ (ΚΑΕ 0831) και την αριθ. Πρωτ. Λ 360/14-06-

2021 (ΑΔΑ:66ΨΝΟΞΝ2-8ΞΘ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 

1.500,00 ευρώ (ΚΑΕ 0831) . 

Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑΜ:21REQ008764311) και εγκεκριμένο  με 

(ΑΔΑΜ:21REQ008764379). 

 

Σας καλεί   να υποβάλετε  εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 

παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. 

Θεσσαλίας, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 2.000,00 €   με ΦΠΑ 24%.    

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 11-08-2021 μέχρι  

18-08-2021  και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν στις 19-08-2021 και ώρα 09:00 π.μ. από 

την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά  την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές. 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Καρδίτσα   10/08/2021 

 

           ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 Αρ. Πρωτ. Γ.Π. οικ. 2231  

    

Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 42100,Καρδίτσα   

ΠΡΟΣ:  

1.ΚΩΣΤΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟ 

2. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Ε  

 

Τμήμα: Προμηθειών  

Πληροφορίες: Ζιώγας Σωτήριος   

Τηλέφωνο: 24413-50305-12  

FAX: 24410-25489  

E-mail : kkpthessalyziogas@gmail.com  

Website: https://kkpthessaly.gr/  

 

mailto:kkpthessalyziogas@gmail.com
https://kkpthessaly.gr/




 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Το Αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης είναι η παροχή ταχυμεταφοράς δεμάτων από 

και προς τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς  που έχει 

προσκαλέσει η αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν την προσφορά τους και εφόσον 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και  έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 

ΗΜΕΡΕΣ 
 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
 

2,50/2kg 
 

0,90/1kg 
 

1 

 
ΧΕΡΣΑΙΟΙ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

 
2,80/2kg 

 
0,90/1kg 

 
1-2 

 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

(Περιορισμένος αριθμός) 

 
3,00/3kg 

 
1,00/1kg 

 
1-3 

 
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(Περιορισμένος αριθμός) 

 
3,00/3 kg 

 
1,00/1kg 

 
1-3 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 
11,30 με ΦΠΑ 

  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

 

1.Καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί  τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και  υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 

Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, 

οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με 

εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την  ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία.  





2.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται  να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

7.Με την συμμέτοχη του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς)  

δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν. 

8.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση 

εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής  στο σύνολο της προσφοράς. Αν η προσφορά υπερβαίνει 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα αποκλείεται.  

 Οι υπηρεσίες για τα επιπλέον κιλά των δεμάτων δεν αποτελούν κριτήριο για την 

επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή. 

 Οι προσφορές θα αναφέρονται στο σύνολο των υπηρεσιών. Σε διαφορετική 

περίπτωση ο προσφέρων θα αποκλείεται από την διαδικασία.  

 Σε περίπτωση που η δύο προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε 

οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το 

άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 Σε περίπτωση ελλιπούς  ή κακής  εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος   θα 

κηρύττεται έκπτωτος και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

 Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες  θα αποβάλλονται 

από την διαδικασία. 

 Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής  θα υπογράψει σύμβαση εως 

31/12/2022. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής  θα έχει την υποχρέωση να παραλαμβάνει τα έγγραφα ή 

δέματα προς αποστολή, σε ώρες και ημέρες που θα υποδεικνύονται από τα 

Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας μετά  από τηλεφωνική κλήση. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής  θα έχει την υποχρέωση  να παραλαμβάνει και  από τρίτους  

έγγραφα και δέματα,  και να τα παραδίδει στον  προορισμό που του υποδεικνύεται από 

τους  υπεύθυνους   των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής για όλες τις παραλαβές θα προσκομίζει την σχετική απόδειξη 

και σε περίπτωση παραλείψεων ή μη κανονικής παράδοσης  με υπαιτιότητα του, θα έχει 

την υποχρέωση να επαναλαμβάνει την παράδοση με δικά του έξοδα. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης των προς 

παράδοση  εγγράφων ή δεμάτων,  υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.   

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής στο τέλος κάθε  μήνα και για τις υπηρεσίες που παρείχε μέσα 

σε αυτόν θα εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα  λαμβάνει το αναλογούν 

ποσό μετά την έκδοση του εντάλματος και  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 

ημερών. 





 Ο  ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 

Υπουργείων. 

 

Η παράδοση-παραλαβή της εργασίας θα γίνετε  στα κατά τόπους Παραρτήματα  του 

Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ήτοι:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

 Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, και στον ιστότοπο  του 

Κέντρου www.kkpthessaly.gr  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 

εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Eδρα, Επάγγελμα 

email) και τα εξής:  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ ΣΩΤΗΡΗ  

THΛ : 2441-3-50305 

  Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 19/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ  

ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00 
  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  18/08/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 
 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   

φάκελοι οι   οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   

το    περιεχόμενο  αυτών (οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής). 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει  τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην 

περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης  και  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της.  

http://www.kkpthessaly.gr/




δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην 

κατοχή μου. 

 

2) Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών  σύμφωνα με τον κανονισμό Γενικών 

Αδειών  (ΦΕΚ 1700/B/10-07-2013). Μόνο με την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ το φυσικό ή νομικό πρόσωπο νομιμοποιείται να παρέχει τις 

συγκεκριμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι οποίες περιγράφονται στη Δήλωση Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που έχει υποβάλει.  

Η  παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τρίτους, οι οποίοι λειτουργούν κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό ταχυδρομικής επιχείρησης που διαθέτει  Γενική Άδεια και είναι ενταγμένοι στο 

Δίκτυό της, είναι νόμιμη και δεν απαιτείται εκ μέρους τους η υποβολή Δήλωσης Παροχής. 

 

3) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

4) Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης . Αφορά  εταιρίες. 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  

διαγωνιζομένου.  

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 

 
……../2kg 

 
…..../1kg 

 
1 

 
ΧΕΡΣΑΙΟΙ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

 
…….. /2kg 

 
…..../1kg 

 
1-2 

 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

(Περιορισμένος 
αριθμός) 

 
………/3kg 

 
…..../1kg 

 
1-3 

 
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(Περιορισμένος 

αριθμός) 

 
………/3 kg 

 
…..../1kg 

 
1-3 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 
……………….. 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …… 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 
 

 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

      ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-064.pdf




                               
                                     




