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                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αγρίνιο,  12/10/2015 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      Αριθ. Πρωτ.: 68747 
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
χωρίς  δηµοσίευση 0ροκήρυξης  διαγωνισµού   

 
Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου έχοντας υ0όψη : 

• Τις διατάξεις  του  Ν.3463/2006«∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

• Παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι  λοι&ές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α&οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό&ως ισχύει σήµερα, 

• Τις διατάξεις του Π∆ 28/80 &ερί εκτελέσεως έργων και &ροµηθειών Ο.Τ.Α. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

• Aριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
Αύξηση των χρηµατικών &οσών του άρθρου 83 &αρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων &ου αφορούν &ροµήθεια &ροϊόντων, &αροχή υ&ηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

• Τις διατάξεις του Ν.4053/12 &ερί «Ρύθµισης λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, 
θεµάτων ηλεκτρονικών ε&ικοινωνιών και άλλες διατάξεις 

• Το Π.∆. 113/2010 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις», ό&ως τρο&ο&οιήθηκε µε την υ&ο&αράγραφο ΣΤ20 του &ρώτου     άρθρου 
του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/7-4-2014)  

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013 

• Τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανά&τυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ&ουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Ε&είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υ&ουργείου Εσωτερικών» 

• Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική ε&ιτήρηση υ&όδικων…και 
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, &αρ.4β). 

• Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λε&τοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Η µε αριθµ. &ρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

• Την αρίθµ. 80/2015  Τεχνική  Περιγραφή &ου συνέταξε  η ∆/νση Οικονοµικών 
Υ&ηρεσιών για την &αροχή ταχυδροµικών  υ&ηρεσιών  

• Την αρίθµ. &ρωτ.: 34678/9-6-2015  ∆ιακήρυξη   ανοικτού διαγωνισµού   για το 
&αρα&άνω έργο.  

• Την αρίθµ. 197/2015 α&όφαση  Οικονοµικής Ε&ιτρο&ής  µε την ο&οία  κηρύχθηκε 
άγονη η  διαγωνιστική διαδικασία της  &αρα&άνω  διακήρυξης .    

• Την αρίθµ. 201/2015 α&όφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  για την &ροσφυγή  , για την 
ανάθεση  της  &αροχής  των &αρα&άνω ταχυδροµικών υ&ηρεσιών , στη διαδικασία   
των δια&ραγµατεύσεων χωρίς δηµοσίευση σχετικής &ροκήρυξης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') και τις διατάξεις του Π∆ 
28/80 και µε τους ίδιους όρους του διαγωνισµού &ου α&έβη άγονος. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
 ότι ο ∆ήµος  Αγρινίου, θα &ροσφύγει στη διαδικασία των δια&ραγµατεύσεων, χωρίς 
δηµοσίευση &ροκήρυξης, για την ανάθεση  της &αροχής ταχυδροµικών υ&ηρεσιών για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους α&ό την υ&ογραφή της σύµβασης, ενδεικτικού 
&ροϋ&ολογισµού  7.200,00Ευρώ συµ&εριλαµβανοµένου  του αναλογούντος  ΦΠΑ23%. 
Η δια&ραγµάτευση  θα &ραγµατο&οιηθεί  µε χρήση της &λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής &ύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λε&τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και  µε τους ίδιους  όρους της  αρίθµ.   34678/9-6-2015  
∆ιακήρυξης  ανοικτού  τακτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού  .   
 
ΑΡΘΡΟ1ο :Αντικείµενο του διαγωνισµού- Προϋ0ολογισµός  
Αντικείµενο του διαγωνισµού  είναι  η  &αροχή &αροχής  των &αρακάτω ταχυδροµικών 
υ&ηρεσιών ( ταχυµεταφορά )  ενδεικτικού &ροϋ&ολογισµού  7.200,00Ευρώ ως εξής:  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV:64100000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΕ
Σ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 23% 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Α&οστολή αντικειµένων βάρους έως 
2 κιλών µε &αράδοση την ε&όµενη 
εργάσιµη ηµέρα, ε&ί α&οδείξει 40 2,00  80,00  

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

Α&οστολή αντικειµένων βάρους 
&άνω α&ό 2 κιλά µε &αράδοση την 
ε&όµενη εργάσιµη ηµέρα, ε&ί 
α&οδείξει(ε&ι&λέον χρέωση ανα κιλό) 6 1,00  6,00  

Α&οστολή αντικειµένων βάρους εως 
2 κιλών µε &αράδοση την ε&όµενη 
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική 
ε&ικράτεια*, ε&ί α&οδείξει 2423 2,32  5.621,36  

Α&οστολή αντικειµένων βάρους 
&άνω α&ό 2 κιλά µε &αράδοση την 
ε&όµενη εργάσιµη ηµέρα σε όλη την 
Ελληνική ε&ικράτεια*, ε&ί 
α&οδείξει(ε&ι&λέον χρέωση ανα κιλό) 65 1,00  65,00  

Α&οστολή αντικειµένων βάρους εως 
2 κιλών στην Νησιωτική Ελλάδα  ( 
0αράδοση  σε ως 3 εργάσιµες 
ηµέρες)  4 2,40  9,60  

ΥΠΟΛΟΙ-
ΠΗ 

ΕΛΛΑ∆Α 

Α&οστολή αντικειµένων βάρους άνω 
των 2 κιλών στην Νησιωτική 
Ελλάδα  ( 0αράδοση  σε ως 3 
εργάσιµες ηµέρες) *(ε0ι0λέον 
χρέωση ανα κιλό) 3 1,30  3,90  

Ε&ίδοση µε ειδική διαχείριση 
(&αραλαβή &ρωτοκόλλου) 6 5,00  30,00  

Ε&ίδοση µε &ρωινή &αράδοση ή σε 
&ροκαθορισµένη ώρα 3 3,60  10,80  

Α&οστολή µε ε&ιστροφή 
δικαιολογητικών 1 5,00  5,00  

ΠΡΟΣΑΥ
ΞΗΣΕΙΣ 

Παράδοση αυθηµερόν εντός &όλης 3 4,00  12,00  

ΑΔΑ: 6ΩΙ6Ω65-ΣΕΧ



 3 

 
 

  
Ο ∆ήµος Αγρινίου  διατηρεί το δικαίωµα να α&ορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις 
αναγκαίες &οσότητες εκ των ανωτέρω υ&ηρεσιών σύµφωνα µε τις κάθε φορά 
διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας ε&ακριβούς &ροσδιορισµού των 
αναγκών του ανά είδος και &οσότητα υ&ηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλο&οίησης της 
εργασίας αυτής, χωρίς όµως να υ0ερβαίνει το συνολικό 0οσό του ενδεικτικού 
0ροϋ0ολογισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Τό0ος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή &ύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

12/10/2015 
16:00 µµ 

19-10-2015 
15:00 µµ 

 
Μετά την &αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ&άρχει η δυνατότητα 
υ&οβολής &ροσφοράς στο Σύστηµα.  
Ο χρόνος υ&οβολής της &ροσφοράς και ο&οιαδή&οτε ηλεκτρονική ε&ικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α&ό το σύστηµα µε υ&ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην &αρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λε&τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
Οι ενδιαφερόµενοι µ&ορούν να &ληροφορηθούν σχετικά µε το ανωτέρω έργο στο  Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου  Αγρινίου (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6, 3ος Όροφος), τηλ. 2641360274, 
κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
 
Άρθρο3ο :∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι &ροσφέροντες υ&οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την &ροσφορά τους, εγκαίρως και 
&ροσηκόντως, ε&ί &οινή α&οκλεισµού,  όλα τα δικαιολογητικά  &ου αναφέρονται στην 
αρίθµ.  0ρωτ.: 34678/9-6-2015  ∆ιακήρυξης του άγονου διαγωνισµού  0ου  0ροηγήθηκε, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λε&τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Άρθρο 4ο :Ηλεκτρονική α0οσφράγιση 0ροσφορών 
Η ηλεκτρονική α&οσφράγιση των &ροσφορών θα γίνει  τρείς (3) εργάσιµη ηµέρα µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ&οβολής των &ροσφορών, ήτοι στις 23-10-2015 και ώρα 10:00 
0.µ., µέσω των αρµόδιων &ιστο&οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι&ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την &ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α&οσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υ&ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά».  
Οι ηλεκτρονικοί (υ&ο)φάκελοι των οικονοµικών &ροσφορών α&οσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων &ιστο&οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα &ου θα 

 
Α&οστολή µε α&όδειξη 
&αραλαβής 5 2,00  10,00  

   
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 5.853,66  

   ΦΠΑ 23% 1.346,34  

   ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00  
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γνωστο&οιηθεί σε αυτούς των ο&οίων οι &ροσφορές κρίθηκαν α&οδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοι&ών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α&οσφράγιση των (υ&ο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
&ρόσβαση στο &εριεχόµενο των &ροσφορών &ου α&οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 
ηλεκτρονική α&οσφράγιση των (υ&ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι &ροσφέροντες 
των ο&οίων οι οικονοµικές &ροσφορές α&οσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική &ρόσβαση 
στο &εριεχόµενο των &ροσφορών &ου α&οσφραγίσθηκαν &ροκειµένου να λάβουν γνώση των 
τιµών &ου &ροσφέρθηκαν. 
   
Άρθρο 5ο : Όροι  δια0ραγµάτευσης  
Οι όροι  της αρίθµ. &ρωτ. 34678/9-6-2015  ∆ιακήρυξης  του &ροηγούµενου άγονου 
διαγωνισµού  και της  80/2015 Τεχνικής Περιγραφής  α&οτελούν  τους  όρους της &αρούσας  
δια&ραγµάτευσης.   
 
 
Άρθρο 6ο :∆ηµοσίευση διαγωνισµού 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο &ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου(www.agrinio.gr). και θα α&οσταλεί σε ε&ιµελητήρια και λοι&ούς φορείς.  

 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ 
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