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Του Πρακτικού αριθ. 6/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 129/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 2 (αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδοτών) 
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και δεμάτων (courier) και 
ταχυμεταφοράς βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. 
& της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (Οικ. έτη 2020, 
2021), με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
Δ.Δ.οικ. 546/7-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) 
Πολίτης Αλέξιος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσαλικίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) Μουλταζά Ταρκάν 
μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος,  9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 
Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πέτροβιτς Δημήτριος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) 
Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, οι οποίοι απουσίαζαν για υπηρεσιακούς 
λόγους.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο 
Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 129 : Εισηγούμενη το δεύτερο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού 
της  Π.Ε. Ροδόπης  με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο. οικ.686/11-2-2020  έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό 2 (αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδοτών) της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και δεμάτων (courier) και 
ταχυμεταφοράς βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. 
& της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (Οικ.έτη 2020, 
2021)  

Σύμφωνα με αυτό: 

Στην Κομοτηνή, στις 17 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού, η οποία 
ορίστηκε με την αριθ. 853/πρ42/05.11.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, 
προκειμένου να γίνει η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης , σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην οικεία διακήρυξη.     

Την επιτροπή αποτελούν οι ακόλουθοι: 
1. Φωτεινιάς Νικόλαος, Πρόεδρος. Υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ. 
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2. Μαλλίδης Παναγιώτης, μέλος. Υπάλληλος της Δνσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της 
Π.ΛΕ. Ροδόπης 
3. Βέη Σταυρούλα, μέλος. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΑΜΘ  

 
Α. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, η επιτροπή 
παρέλαβε και προχώρησε στην δημόσια αποσφράγιση των φακέλων των εταιρειών που οι 
προσφορές προκρίθηκαν κατά την φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Οικονομικής προσφοράς  (Πρακτικό 1/29-11-2019) και εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 966/2019 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 66ΓΞ7ΛΒ-9Σ2), και εν συνεχεία στον 
έλεγχο αυτών που υποβλήθηκαν, ήτοι:  
 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 1. 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, 

2. 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Β. Η επιτροπή προχώρησε και διεξήγαγε τον έλεγχο των περιεχόμενων των ανωτέρω φακέλων, 
τα δικαιολογητικά των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 
 1.ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 ΕΛΤΑ ΑΕ, 
2.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

1α 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.3.1 της 
διακήρυξης, 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

1β 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 
της διακήρυξης, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

1γ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.2α, ειδικότερα, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

1δ 

Υπεύθυνη δήλωση για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της 
διακήρυξης, ή πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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1ε 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα για τις 
λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης δηλαδή 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

1στ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
στηριζόμενη την παράγραφο 2.2.3.9. της διακήρυξης ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Β2 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη της απαίτησης 
του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) τα οποία έχουν εκδοθεί 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2α 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της 
ΕΕΤΤ, περί κατοχής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 
(ειδικής ή γενικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2β 
Απόφαση Έγκρισης Πολιτικής Διασφάλισης το Απορρήτου των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή 
Διασφάλισης Απορρήτου και Επικοινωνιών. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί διάθεσης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς 
επικινδύνων εμπορευμάτων με κατάλληλη πιστοποίηση για 
εμπορεύματα κλάσης 6.2 σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
ADR και  
Υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω πιστοποιημένου συμβούλου με την 
οποία να δεσμεύεται για την συνεργασία με τον συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος της 
σύμβασης. (μόνο για τους συμμετέχοντες στο Τμήμα Β ) 

Δεν απαιτείται ΝΑΙ 

3α 

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, 
κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3β 

Πιστοποιητικό της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (πχ γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ). Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3β 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση 
του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
1. ¨ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ ¨: Κατά τη δημόσια αποσφράγιση της 17-01-2020,  
ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ¨ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ.¨ και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα, η εγκυρότητα και ορθή υποβολή τους.  
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2. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: Κατά τη δημόσια αποσφράγιση της 17-01-2020, ελέγχθηκαν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης της ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ και διαπιστώθηκε η πληρότητα, η 
εγκυρότητα και ορθή υποβολή τους.   

Κατά τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 
αφού έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου  ¨ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ¨,  και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψη την υπ΄ αριθμ. 966/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 
(ΑΔΑ: 66ΓΞ7ΛΒ-9Σ2) 

αποφασίζει ομόφωνα 

και προτείνει, προς το αρμόδιο για την λήψη της απόφασης όργανο της αναθέτουσας, 
προκειμένου να αποφασίσει, την ανάδειξη ως τελικών αναδόχων: 
 
1. για το Τμήμα 1 της σύμβασης «Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς», την εταιρεία: 

¨Ταχυμεταφορές  ΕΛΤΑ ΑΕ¨ 
Λ. Μεσογείων 395 

Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή 
τηλ.2106073123 &2106073147 

ΑΦΜ 099759170 – ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,   και  
 
2. για το Τμήμα 2 της σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή 
παθολογικού υλικού» την εταιρεία:  

¨ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ¨ 
Ερμού 37 

Τ.Κ. 69100 -ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
τηλ. 2531081500/6937350903 

ΑΦΜ 032613032– ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Κατά της απόφασης έγκρισης του παρόντος πρακτικού χωρεί ένσταση σύμφωνα με το σημείο δ΄ 
της  παραγράφου 3.1.2 της διακήρυξης και το Άρθρο 127 του ν. 4412/2016   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κοινής αλληλογραφίας και 
δεμάτων (courier) και ταχυμεταφοράς βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. & της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης (Οικ.έτη 2020, 2021)και την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων ανά τμήμα ως εξής: 

α) για το Τμήμα 1 της σύμβασης «Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς», την εταιρεία Ταχυμεταφορές 
ΕΛΤΑ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 395, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή, τηλ.2106073123 &210607314, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και έως του ποσού της εγκεκριμένης 
διαθέσιμης πίστωσης ήτοι έως του ποσού των Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την συμβατική περίοδο των 24 μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
και 
β) για το Τμήμα 2 της σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή 
παθολογικού υλικού» την εταιρεία ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ερμού 37, Τ.Κ. 69100 -Κομοτηνή, 
τηλ. 2531081500/6937350903, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και έως του 
ποσού της εγκεκριμένης διαθέσιμης πίστωσης ήτοι έως του ποσού των Σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την συμβατική περίοδο των 24 μηνών 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Κατά της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το σημείο 
δ΄ της παραγράφου 3.1.2 της διακήρυξης και το Άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 
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Παρακαλούμε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση της παρούσας εισήγησης μας, καθώς 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καθυστέρησε λόγω γεγονότων που δεν μπορούσαν 
να προβλεφθούν (καθυστέρηση έκδοσης δικαιολογητικών μειοδότη π.χ. ποινικά μητρώα μελών 
Δ.Σ.) και υπάρχει η άμεση ανάγκη προόδου στην υπογραφή σύμβασης, ιδίως για το τμήμα 2 
που αφορά διακίνηση βιοπαθολογικού υλικού κυρίως εκ μέρους των κτηνιατρικών υπηρεσιών, 
δεδομένης της απειλής εξάπλωσης συγκεκριμένης ζωονόσου στην Περιφέρεια μας. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό Νο2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 
του συνοπτικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κοινής αλληλογραφίας 
και δεμάτων (courier) και ταχυμεταφοράς βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. & της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης (Οικ.έτη 2020, 2021) και την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων ανά τμήμα ως εξής: 

α) για το Τμήμα 1 της σύμβασης «Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς», την εταιρεία Ταχυμεταφορές 
ΕΛΤΑ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 395, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή, τηλ.2106073123 &210607314, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και έως του ποσού της εγκεκριμένης 
διαθέσιμης πίστωσης ήτοι έως του ποσού των Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την συμβατική περίοδο των 24 μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
και 
β) για το Τμήμα 2 της σύμβασης «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή 
παθολογικού υλικού» την εταιρεία ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ερμού 37, Τ.Κ. 69100 -Κομοτηνή, 
τηλ. 2531081500/6937350903, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά και έως του 
ποσού της εγκεκριμένης διαθέσιμης πίστωσης ήτοι έως του ποσού των Σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την συμβατική περίοδο των 24 μηνών 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Κατά της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το σημείο 
δ΄ της παραγράφου 3.1.2 της διακήρυξης και το Άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 129/2020 

                         
                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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