
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   10/02/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                              
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : 1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ , ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Έγκριση ανάδειξης 
προσωρινών Αναδόχων   
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την 238/14-12-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας. 

5. Την 418/21-12-2016   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη για την  «Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη)» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 59.609,28 
Ευρώ  µε χρέωση του ΚΑ  00.6221 «Ταχυδροµικά Τέλη» (µε  ποσό 44.640,00€),  και του Κ.Α. 
25.6615.0001 «Έκδοση εµφακελωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» 
(µε  ποσό 14.969,28€),  προϋπολογισµού έτους 2016 και 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α  β)η  από 
23/11/2016 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας  του ∆ήµου ∆ιονύσου γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «Προμήθειας αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη)» 

6. Την 13/7-2-2017   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: η διάθεση 
πίστωσης του ΚΑ  00.6221 «Ταχυδροµικά Τέλη» (µε  ποσό 70.000,00€),  και του Κ.Α. 
25.6615.0001 «Έκδοση εµφακελωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» 
(µε  ποσό 15.000,00€),  προϋπολογισµού έτους 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α   

7. Το Πρακτικό (3554/7-2-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 111/2016 (που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…..Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους 
όρους της υπ’αρ. 36031/27-12-2016 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.10:30 π.µ., 
κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.Εντός του χρόνου διενέργειας 
του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες   :1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ (για την 
οµάδα Β) µε αρ.πρωτ.1077/12-01-2017 , 2. ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ (για την οµάδα Α) µε 
αρ.πρωτ.1099/12-01-2017,  3.INSS ΕΠΕ (για την οµάδα Β) µε αρ.πρωτ.1120/12-01-2017, 4.ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.(για οµάδες Α-Β) µε αρ.πρωτ.1151/13-01-2017.Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης 
των φακέλων ο 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 αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών 
ήταν πλήρη.Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής προσφοράς η οποία έχει 
ως εξής :I. Πίνακας προσφερόµενων ειδών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Πινάκων Υπηρεσιών και των Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήµατος «Γ΄» και 
χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. ΙΙ. Πιστοποιητικά , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα 
οποία να προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.23/11/2016  



 

 

8. µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας. Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών των κάτωθι 
εταιρειών, 1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ για την οµάδα Β , 2.ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ για την οµάδα Α, 3.INSS 
για την οµάδα Β, 4.ΕΛΤΑ Α.Ε. για τις οµάδες Α & Β στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε  στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, οι οποίες είχαν ως εξής: 1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
5.446,08 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β 2.ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ: 37.006,56 € (µε ΦΠΑ) για την 
οµάδα Α 3.INSS ΕΠΕ :5.178,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β 4.ΕΛΤΑ Α.Ε.: 28.200,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α,  
5.855,28 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα  Β Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Τις προσφορές των εταιρειών, 2) Το 
Ν.4412/2016 3) την υπ’αρ. 36031/27-12-2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV 6411200-4 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ , ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
59.609,28€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  Προτείνει ως προσωρινούς αναδόχους στους κάτωθι:  

1.ΕΛΤΑ Α.Ε. για την οµάδα Α µε το ποσό των 28.200,00 euro (µε ΦΠΑ) 2.INSS ΕΠΕ για την οµάδα Β  µε το 
ποσό των 5.178,00 euro (µε ΦΠΑ) ……………………….»        

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του Πρακτικού  3554/7-2-2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 
2.- Την έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων τις εταιρείες : 

Α). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε µε ΑΦΜ 094026421 ∆.Ο.Υ ΦΑΕΕ 
ΑΘΗΝΩΝ  µε έδρα Απελλού 1, Αθήνα 10188, για την οµάδα Α αντί του ποσού των 
είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρω (28.200,00 €)  
 
Β) INSS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  µε ΑΦΜ 800350628 ∆.Ο.Υ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ  µε έδρα Λεωφ. Αγ. Μαρίνας 25 & Ηφαίστου , Κορωπί 19400,  για την 
οµάδα Β  αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα οχτώ ευρω (5.178,00 
€) (συµπ/νου ΦΠΑ) 

 

 
 

 
Συνηµµένα: 1) Το πρακτικά της Ε∆ της 3554/7-2-2017 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 


