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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 27/04/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  11254 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
Τ.Κ.: 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα 
Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€. 
 
 Με την αριθµ. 191/5-10-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε η διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.    
 
 Με την αριθµ. 427/22-12-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν  α) η δαπάνη και έγινε η  διάθεση της πίστωσης, και β) η από 
14/12/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας και οι σχετικοί όροι 
του διαγωνισµού. 
 
Με την αριθµ. 60/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οµάδα Α: 
«ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ», κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η συνέχεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε νέο διαγωνισµό. 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8923/664/6-4-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε 
πρόχειρος διαγωνισµός  για τις 20/04/2016. 
 
η Τετάρτη 20/04/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν προσφορές οι εξής 
εταιρίες: 
 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/20-04-2016 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 20η του µήνα Απριλίου  του έτους 
2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση των  προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την 
«Προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/ εκτύπωσης, εµφακέλωσης 
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και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη», 
προϋπολογισµού 54.831,43€. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1.  Κατσουρός Βασίλης,  Πρόεδρος     
2.  Αργυρόπουλος Τάκης, τακτικό µέλος 
3.  Μέξης Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος  
 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του στη 13:00µ.µ. 
προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής  η επιχείρηση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ. 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ' όψιν την µε αριθµό 664 απόφαση ∆ηµάρχου 
και µε αρ. πρωτ. 8923/6-04-2016 διακήρυξη κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο του φακέλου κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής ο οποίος ήταν 
πλήρης  και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση  της τεχνικής προσφοράς της 
µετέχουσας εταιρείας που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και µονοέγραψε 
το περιεχόµενό της, ενώ ο φάκελος της οικονοµικής  προσφοράς  µονογράφτηκε  εξωτερικά 
και παρέµεινε  σφραγισµένος.  
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνοντας  δεκτή την προσφορά της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της 
οικονοµικής προσφοράς. 
Με το πέρας του ελέγχου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση 
της εν θέµατι προµήθειας διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ 
πληροί τους όρους της διακήρυξης µε ποσό προσφοράς 44.578,40€. Η ΕΛΤΑ ΑΕ. βάσει του 
ν. 2859/2000 αρθ.22 απαλλάσσεται ΦΠΑ µε αποτέλεσµα η τιµή να θεωρείται τελική». 
 

 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, τα Πρακτικά τη Επιτροπής προτείνεται: 
 
 Ι) η έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής.  
 
 ΙΙ) η κατακύρωση του διαγωνισµού για την οµάδα Α: «ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΤΕΛΟΣ» στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. µε ΑΦΜ 094026421 
αντί του συνολικού ποσού των 44.578,40€. Η ΕΛΤΑ ΑΕ. βάσει του ν. 2859/2000 
αρθ.22 απαλλάσσεται ΦΠΑ µε αποτέλεσµα η τιµή να θεωρείται τελική 
 
Συν. Το Πρακτικό  Νο1/20-04-2016 

 
  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 84 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του 
κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου «Προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών 
έκδοσης/ εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό 
ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη», προϋπολογισµού 54.831,43€. 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 20η του µήνα Απριλίου  του έτους 2016, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ. σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση των  προσφορών, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την 
«Προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/ εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο 
και ταχυδροµικά τέλη», προϋπολογισµού 54.831,43€. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 Κατσουρός Βασίλης,  Πρόεδρος     

 Αργυρόπουλος Τάκης, τακτικό µέλος 

 Μέξης Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος  

 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του στη 13:00µ.µ. 

προσήλθε να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής  η επιχείρηση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ. 

 

Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ' όψιν την µε αριθµό 664 απόφαση ∆ηµάρχου 
και µε αρ. πρωτ. 8923/6-04-2016 διακήρυξη κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και 
προχωράει στον έλεγχο του φακέλου κυρίως δικαιολογητικών συµµετοχής ο οποίος ήταν 
πλήρης  και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση  της τεχνικής προσφοράς της 
µετέχουσας εταιρείας που κρίθηκε αποδεκτός κατά το προηγούµενο στάδιο και µονοέγραψε 
το περιεχόµενό της, ενώ ο φάκελος της οικονοµικής  προσφοράς  µονογράφτηκε  εξωτερικά 
και παρέµεινε  σφραγισµένος.  
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνοντας  δεκτή την προσφορά της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της 

οικονοµικής προσφοράς. 

Με το πέρας του ελέγχου µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση 
της εν θέµατι προµήθειας διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ 
πληροί τους όρους της διακήρυξης µε ποσό προσφοράς 44.578,40€. Η ΕΛΤΑ ΑΕ. βάσει του 
ν. 2859/2000 αρθ.22 απαλλάσσεται ΦΠΑ µε αποτέλεσµα η τιµή να θεωρείται τελική. 
 
   
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτή την ανωτέρω 
προσφορά. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (84/2015 Α∆Σ) 
Κατσουρός Βασίλης,  Πρόεδρος   

Αργυρόπουλος Τάκης, τακτικό µέλος 



4 

Μέξης Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
 

 
 
 


