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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την προμήθεια υπηρεσιών ταχυδρομείου για την αποστολή 

ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 

 

  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποφασίζει 

για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η αρμοδιότητα εκ του 

νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε την 

αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική 

Επιτροπή. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)  

 

Ο Δήμος μας εκδίδει και αποστέλλει περί τα 20.000 ειδοποιητήρια λογαριασμών ύδρευσης για 

το σύνολο των παροχών, ανά τετράμηνο χρέωσης της κατανάλωσης. Για το τρέχον έτος (2013) 

θα αποσταλούν συνολικά περίπου 80.000 λογαριασμοί,  εκ των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί 

περί τις 40.000. Η εξυπηρέτηση της αποστολής των λογαριασμών γινόταν μόνον από τα ΕΛΤΑ 

ως αποκλειστικού παρόχου στην Ελλάδα των υπηρεσιών ταχυδρομείου ως Φορέα Παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ). Με την απελευθέρωση όμως της αγοράς των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2008/6/ΕΚ της 

20
ης

 Φεβρ. 2008) και ειδικότερα με το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 τ. Α/2012), τα ΕΛΤΑ έπαψαν να 

αποτελούν αποκλειστικό φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών ταχυδρομείου και θα πρέπει 

πλέον να προβούμε σε ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω διαγωνισμού. 

 

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010, καλούμε όπως το ΔΣ 

εγκρίνει την ανωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια που αφορά ταχυδρομικές υπηρεσίες, η 

οποία θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, κατά τις κείμενες 

διατάξεις (ΠΔ 28/1980) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ταχυδρομικά τέλη με 

προϋπολογισμό 35.000 € για περίοδο ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της 

σύμβασης προμήθειας για έξι (6) επιπλέον μήνες με τους όρους της διακήρυξης της 

προμήθειας που θα εγκριθεί, έτσι ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου να καλύψουν τις 
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ανάγκες τους.  Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας και στον Κ.Α. 00.6221 «Ταχυδρομικά Τέλη»  

έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ύψους 73.000,00 €.  
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