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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού  No1 για τη παροχή «Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης 
και λοιπών ταχυδροµικών αντικειµένων»  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% 
συνολικής δαπάνης 44.999,22€  
 
 Με την υπ αριθ 203/29-10-2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισµού για τη  παροχή «Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης και λοιπών 
ταχυδροµικών αντικειµένων».    
    

Με την υπ’ αριθ 351/4-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής  α) 
εγκρίθηκε η δαπάνη και  διατέθηκε  η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία και β) 
καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισµού συνολικού ποσού των 
44.999,22€ σε βάρος του ΚΑ. 00.6221. 

 
 Με την αριθµ. πρωτ. 35660/2597/10.11.2014 απόφαση ∆ηµάρχου ο 

διαγωνισµός ορίστηκε στις 17.11.2014. 
 

 Τη ∆ευτέρα 17/11/2014, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσιών 
επιστολικού ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού 
ύδρευσης και λοιπών ταχυδροµικών αντικειµένων» που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να 
διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Προσφορά κατέθεσαν οι εξής εταιρίες: 
 

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) µε ΑΦΜ 094026421 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1 της 18/11/2014που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
Η προσφορά της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) µε ΑΦΜ 094026421 
κρίνεται γίνεται αποδεκτή και αξιολογείται, από την αξιολόγηση της οικονοµικής 
προσφοράς της προέκυψε η συνολική τιµή των €43.422,50 µε ΦΠΑ 23%. 
 



 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆28/80  
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
1.-Η έγκριση του από 18-11-2014 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 
 
  2.- Τη κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ 
(ΕΛ.ΤΑ.) µε ΑΦΜ 094026421αντί του συνολικού ποσού των  €43.422,50  
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούν ΦΠΑ. 
 
Συν. Το από 18-11-2014 Πρακτικό Νο1 του εν λόγω διαγωνισµού 
 
 
     Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 

 

     
     
   Στέλλα Σοφία Μαγγίνα   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

  Άγιος Στέφανος, 18/11/2014 
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∆ιάκου 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

  
 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 351//2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια 
διαγωνισµού παροχής «Υπηρεσιών επιστολικού ταχυδροµείου για την 
αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης και λοιπών 
ταχυδροµικών αντικειµένων ) »  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής 
δαπάνης 44.999,22€  
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 18 Νοεµβρίου 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ. 35684/10-11-2014 έγγραφη πρόσκληση 
του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους: 
 
1. Ντούντα – Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, ∆ηµοτική Σύµβουλο ∆ιονύσου, ως 

Πρόεδρο 
2. Μπουγιατιώτης Φώτιος, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
3. Μπουρτζόγλου Φανουρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του 
φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.09:00, κάλεσε 
τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε 
φάκελο προσφοράς µόνο η ΕΛΤΑ ΑΕ: 
«ΕΛΤΑ Α.Ε», Απέλλου 1 ΑΘΗΝΑ 
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 9:30 η Πρόεδρος 
κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν προσφορά. 

Πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση του φακέλου και παραλαβή-µονογραφή 
των δικαιολογητικών συµµετοχής  

  Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και διαπίστωσε  ότι όλα ήταν εντάξει. 

Κατόπιν αποσφραγίστηκε οι φάκελος της οικονοµικής προσφοράς της ΕΛΤΑ ΑΕ. 
που είχε ως εξής: 



Επί των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης«Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης 
και λοιπών ταχυδροµικών αντικειµένων ) »  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% 
συνολικής δαπάνης 44.999,22€ , προέκυψαν τα εξής η τιµή που προσφέρθηκε 
ανέρχεται σύνολο στις 43.422,50€ 

∆εδοµένου ότι η ΕΛΤΑ Α.Ε   είναι η µοναδική συµµετέχουσα, η επιτροπή  
προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία  . 

 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

1) Μπουγιατιώτης Φώτιος 

 

 

2) Μπουρτζόγλου Φανουρία 

 

 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής 

 


