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ΠΑΛΛΗΝΗ,    18/11/2016 
Αρ. πρωτ: 38183 
 
ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Απνζηνιή αιιεινγξαθίαο κέζσ ηαρπκεηαθνξώλ (courier)». 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/07-06-2010) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ. 

2. Σν άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

3. Σελ ππ. αξ. 051/2016 (ΑΓΑ 6Σ5ΡΧΞΚ-ΦΥΠ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παιιήλεο ζρεηηθά κε ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ςήθηζε πίζησζεο, έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Παξαγσγή – 

εθηύπσζε – εκθαθέισζε θαη απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο 

νθεηιέηεο ηνπ απνζηνιή ηεο επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ, απνζηνιή 

αιιεινγξαθίαο κέζσ ηαρπκεηαθνξώλ (courier)». 

4. Σελ ππ. αξ. 2/2016 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

5. Σελ ππ. αξ. 154/2016 (ΑΓΑ 67ΦΧΞΚ-Π4) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παιιήλεο ζρεηηθά κε ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Παξαγσγή – εθηύπσζε – 

εκθαθέισζε θαη απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο νθεηιέηεο ηνπ, 

απνζηνιή ηεο επηζηνιηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ, απνζηνιή αιιεινγξαθίαο κέζσ 

ηαρπκεηαθνξώλ (courier)»». 

6. Σελ ππ. αξ. 240/2016 (ΑΓΑ 6413ΧΞΚ-ΡΒ9) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παιιήλεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 154/2016(ΑΓΑ 67ΦΧΞΚ-Π4) 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

αο πξνζθαινύκε λα θαηαζέζεηε νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, πξνζθνκίδνληαο ζπγρξόλσο θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξνεγεζέληνο αλνηθηνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Παξαγσγή – εθηύπσζε – εκθαθέισζε θαη απνζηνιή ησλ 

ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο νθεηιέηεο ηνπ απνζηνιή ηεο επηζηνιηθήο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ, απνζηνιή αιιεινγξαθίαο κέζσ ηαρπκεηαθνξώλ (courier)», ώζηε λα 

ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο γηα απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο ππεξεζίαο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ νκάδα Γ «Απνζηνιή αιιεινγξαθίαο κέζσ ηαρπκεηαθνξώλ 

(courier)». Η δηαδηθαζία ζα γίλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο.  

 

Πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο έσο 08-

12-2016. 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.palini.gr θαη ζην 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο.  

 

  Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κπνξνύλ επίζεο λα δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία καο 

θαη ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ (αξ.ζπζη. 21678).  

                                                                                          
                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

       ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 
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