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ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αρ.1/2019 Μελέτης για την Προμήθεια «αντικειμένων και
ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής
ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο)», β) καθορισμός των όρων
Διακήρυξης και γ) συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με:
1. το άρθρο 72 παρ.1 ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής
3. το Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]…” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και ειδικότερα τα άρθρα 203, 204, 205 και 206
4. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014)
5. τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι
για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
(σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο
όργανο του φορέα
6. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 “Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων”
7. την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:
ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)
8. το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
9. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
11. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

12. του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
13. του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
16. της με αρ.56902/215(Β' 1924/2.6.2017)Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
17. τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της ανάθεσης
18. την υπ΄αρίθμ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου
Διονύσου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
19. την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004595598/12-03-2019
20. την υπ΄αριθμ. 1/2019 μελέτη του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας για την προμήθεια αντικειμένων και
ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων.
21. το υπ’ αριθ. πρωτ. 12112/12.03.2019 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης .
22. την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19REQ004621024,
19REQ004620945
23. την υπ’ αριθ. 473/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 00.6221) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΔΙΙΩ93-ΚΩΡ)
24. την υπ’ αριθ. 474/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 25.6615.0003) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΤΔ6Ω93-ΙΞΧ)
25. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
26. την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση Δήμαρχου περί
ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
27. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω ανάθεση, η οποία συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της
υπηρεσίας,

Παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 01/2019 Τεχνικής Μελέτης, του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας για την
«Προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και
αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 82.596,40 € συμπ.
ΦΠΑ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
2. Την έγκριση των Όρων της Διακήρυξης του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση
πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheous.gov.gr, που αφορούν την ανωτέρω ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως συντάχθηκαν
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
3. Την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης,
εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων» ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ........................................................
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος
και μεταξύ ομοιόβαθμων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό.
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση,
αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό.
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/88-2016.

Συνημμένα:
Οι όροι της Διακήρυξης του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας

Κανλή Ειρήνη

Κοινοποίηση:
1. Διευθ/νση Οικ.Υπηρεσιών
2. Τμήμα Λογιστηρίου
3. Τμήμα Προμηθειών

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΚΡΙΤΙΔΗ-ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΓΓΕΛΑ

