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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                             Σέρρες, 19 ∆εκεµβρίου 2018 

      ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          
                  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                 Αρ. Πρωτ. 649793(5635) 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                        ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
       Ταχ.∆/νση        : Κων.Καραµανλή 36 
        Ταχ. Κώδικας   : 621 10 Σέρρες                                        ΠΡΟΣ: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα  
        Πληροφορίες   :  Κ.Αγγελίδης                                                          που ασχολούνται µε          
        Τηλέφωνο         : 2321350357                                                       διακίνηση αλληλογραφίας 
        Fax                   : 2321350458 
        Εmail                : aggelidis@serres.pkm.gov.gr                                             

                                                               
 
                                        
                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διακίνησης 
       της υπηρεσιακής   αλληλογραφίας και των δεµάτων  της Π.Ε. Σερρών και των  
       ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών, για το έτος 2019 (CPV:64110000-0). 

          
 
               Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 
2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010-ΦΕΚ 226/Α/27-12-  
2010), όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 81320 & 77909/1-12-2016 αποφάσεις του Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016), 
3) Τον Ν.4270/2014, «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014), 
4) Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)»,  

    5)  Την υπ΄ αριθ. 30110/385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη       
    Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες όπως  
    τροποποιήθηκε και ισχύει.  

          6) Το αρ.πρωτ. 610304(5236)/30-11-2018 (Α∆ΑΜ:18REQ004099523) Πρωτογενές Αίτηµα του  
          Τµήµατος Ανθρ.Πόρων και Υποστήριξης ΠΕ Σερρών, περί ανάγκης διακίνησης υπηρεσιακής  
          αλληλογραφίας και δεµάτων, για το έτος 2019, 
          7) Την αρ. 3324/49/11-12-2018 (Α∆Α: 6ΠΖ47ΛΛ-Ο9Υ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
          Π.Κ.Μ., περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του Φ.721 και ΚΑΕ 0823.α.01  
          του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών ετών 2018 και 2019, 

 8) Την µε αρ.πρωτ. 647112(5612)/18-12-2018 πολυετή ανάληψη δέσµευσης, που καταχωρήθηκε 
µε α/α 3807 στο βιβλίο εγκρίσεων της Υπηρεσίας (Α∆Α:ΩΘΕΕ7ΛΛ-ΟΞΒ και 
Α∆ΑΜ:18REQ004215921), 
 9) Την επιτακτική ανάγκη  διακίνησης της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δεµάτων της Π.Ε.      
 Σερρών και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών, για το έτος 2019,  
      
ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση προσφορών και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη τιµή για την ανάθεση σε εταιρία της 
διακίνησης της αλληλογραφίας καθώς και των δεµάτων της Π.Ε. Σερρών, έτους 2019, όπως 
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φαίνονται στους παρακάτω πίνακες, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 21.680,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2019:  
 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
∆ΕΜΑΤΩΝ 

ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

Ογκώδη 
δέµατα 

500gr  έως 30kgr  

 

 
    Όσον αφορά τα υπηρεσιακά δέµατα του ΠΙΝΑΚΑ 1 που θα αποστέλλονται θα περιέχουν: 
 
1) δείγµατα µυδιών, τα οποία συλλέγονται από την µυδοκαλλιέργεια και πρέπει να φθάσουν στο 
εργαστήριο αναφοράς υπό ψύξη, για να µη αλλοιωθεί το αποτέλεσµα ανάλυσης, 
 
 2) δείγµατα καταλοίπων (κρέατα, νεφρά, αίµατα, ούρα, γάλατα, ψάρια), τα οποία σύµφωνα  µε το 
πρόγραµµα καταλοίπων αποστέλλονται σε εργαστήρια αναφοράς ανά την Ελλάδα. Τα δείγµατα 
καταψύχονται και πρέπει να φτάσουν στον παραλήπτη σε θερµοκρασία χαµηλότερη των -21ο C, 
 
 3) δείγµατα (εγκέφαλοι αιγοπροβάτων & βοοειδών) για ΜΣΕ και ΣΕΒ, τα οποία συλλέγονται 
καθηµερινά στο σφαγείο και αποστέλλονται στο εργαστήριο Θεσσαλονίκης για άµεση ανάλυση,  
 
4) δείγµατα λύσσας (κεφάλια αλεπούδων και άλλων ζώων),  
 
5) δείγµατα αίµατος για βρουκέλλωση-µελιταίο πυρετό-λεύκωση, που πρέπει να φθάνουν στο 
εργαστήριο µέσα σε 24 ώρες,  
 
6) δείγµατα του τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, το βάρος των οποίων φθάνει 
µέχρι και 30  κιλά (πατάτες κ.λ.π.) και τα οποία θα µπορούν να µεταφερθούν εναλλακτικά και σε δύο 
συσκευασίες (από 15 κιλά) ώστε να µοιράζεται το βάρος τους . 
 
    Η συσκευασία των δειγµάτων και η σήµανσή τους θα γίνεται όπως προβλέπεται από το νόµο (ΚΥΑ 
52167/4683/3-1-2012 (ΦΕΚ 37/Β/20-1-2012) (περίπτωση 2.2.62.1.5. Εξαιρέσεις). 
 
    Η παραλαβή των δεµάτων θα γίνεται από τα γραφεία της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
και συνήθως οι τόποι προορισµού είναι τα κτηνιατρικά εργαστήρια Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Αθήνας, 
Ιωαννίνων, Τρίπολης, Χανίων. 
 
   Επισηµαίνεται ότι όλα τα δέµατα είναι απαραίτητο να συντηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο 
υπό ψύξη και να παραδίνονται τις πρωινές ώρες µε δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικά της 
πορείας της αποστολής.  

 
 
 

      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ  ∆ΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ (σε 
γραµ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

µέχρι 2000  
 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

Αποστολές  

2000 και 
άνω 

 

  ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
( µε επιπλέον 
επιβαρύνσεις) 
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       Όσον αφορά την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Πίνακα 2, ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον του 
ανατεθεί το έργο, υποχρεούται καθηµερινά ή εκτάκτως µετά από τηλεφωνική κλήση να προσέρχεται 
στους χώρους των Υπηρεσιών (∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Μεταφορών, Υγείας, 
Ανάπτυξης, Υποδ/νσεις Οικ/κού-Ανθρ.Πόρων, Τεχνικών Έργων  και Τµήµα ∆ιαφάνειας και 
Υποστήριξης Συστηµάτων, Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο ΠΣΕΑ,  Νοµική Υπηρεσία και 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη) της Π.Ε. Σερρών και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών, από την 
οποία δέχεται κλήση και να παραλαµβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία δίνοντας υπογεγραµµένη 
απόδειξη παραλαβής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικά της πορείας της 
αποστολής.  

 
 
 

 
 

     Όσον αφορά την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Πίνακα 3, ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον του 
ανατεθεί το έργο, υποχρεούται καθηµερινά ή εκτάκτως µετά από τηλεφωνική κλήση να προσέρχεται 
στους χώρους των Υπηρεσιών (∆νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Μεταφορών, Υγείας, 
Ανάπτυξης, Υποδ/νσεις Οικ/κού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τεχνικών Έργων, Τµήµα ∆ιαφάνειας και 
Υποστήριξης Συστηµάτων, Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο ΠΣΕΑ,  Νοµική Υπηρεσία και 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη) της Π.Ε. Σερρών και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών, από την 
οποία δέχεται κλήση και να παραλαµβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία δίνοντας υπογεγραµµένη 
απόδειξη παραλαβής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικά της πορείας της 
αποστολής. 

 
 

 
 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ (σε γραµ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

Αποστολές  µέχρι 2000  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
( µε επιπλέον 
επιβαρύνσεις) 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ (σε γραµ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

µέχρι 20  Επιστολές 
µικρού µεγέθους µέχρι 50  

µέχρι 100   
µέχρι 200   
µέχρι 500  

Επιστολές 
µεγάλου 
µεγέθους 

µέχρι 1000   

 
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ-
ΦΙΑ 

Ογκώδεις –
Ακανόνιστες 
επιστολές 

500 
µέχρι 2000 
 

 

 
Συστηµένα 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
( µε επιπλέον 
επιβαρύνσεις ) 

 
Συστηµένα µε απόδειξη παραλαβής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ  
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ(χώρες Ε.Ε.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΒΑΡΟΣ (σε γραµ)  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

µέχρι 20  ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ-
ΦΙΑ 

Επιστολές 
µικρού µεγέθους µέχρι 50  

Συστηµένα   ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
( µε επιπλέον 
επιβαρύνσεις ) 

Συστηµένα µε απόδειξη 
παραλαβής 
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       Όσον αφορά την υπηρεσιακή αλληλογραφία των  Πινάκων 4α και  4β, ο υποψήφιος ανάδοχος 
εφόσον του ανατεθεί το έργο υποχρεούται, να φροντίσει για την εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα, 
των υπάλληλων της Π.Ε. Σερρών που θα είναι επιφορτισµένοι µε την µεταφορά  της υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας στα γραφεία του αναδόχου. 
 
      Οι προσφορές για τις ανωτέρω ταχυδροµικές υπηρεσίες µπορούν να υποβάλλονται ανά πίνακα 
ή για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών, το οποίο και θα αναγράφεται στην κατατεθειµένη 
προσφορά. Ασαφείς, αόριστες ή ελλειπείς προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
      Η προϋπολογισθείσα αξία των υπηρεσιών που αναφέρονται στους πίνακες 1, 2 και 3 (υπηρεσίες 
ταχυµεταφοράς) ανέρχεται στο ποσό των 8.680,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των πινάκων 
4α και 4β στα 13.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
      Η/Οι σύµβαση/εις που θα υπογραφούν θα εκτείνονται µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού 
και θα ισχύουν  από της υπογραφής της/τους µέχρι 31-12-2019. 
 
       Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά και 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους : 
 
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8-8-2016), για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να 
αποκλεισθούν  
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 
75 του παραπάνω νόµου. 
 
      Τα παρακάτω δικαιολογητικά, που αποτελούν αποδεικτικά µέσα µη ύπαρξης λόγων 
αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), θα προσκοµιστούν πριν την 
έκδοση απόφασης ανάθεσης: 
 

α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), 
που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η 
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

         β) Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 
περ. β) του Ν.4412/2016).  

γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου).   

         δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου).   
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         ε) Φορολογική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 
    
         στ) Νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης.  

 
    

               Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα γραφεία του 
Τµήµατος Προµηθειών, Κων.Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350357, 
µέχρι και την Πέµπτη 03-01-2019 και ώρα 8:30 π.µ.,  και οι οποίες θα ανοιχτούν δηµόσια στα 
γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών την Πέµπτη 03-01-2019 και ώρα 9:00 
π.µ. ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε 
διαπραγµάτευση. 
 
      Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 

 
                                                                                                
 
                                                                                                Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
                                                                                                       της Υποδιεύθυνσης 
  
 
                                                                                                      Σωκράτης Κοτζάογλου 
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