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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..55/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..6ης/26-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .26η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
.6902/22-2-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 

1o ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µετά από την 
υπ’αρ.51/2018 Α∆Σ,µε θέµα “∆ιακανονισµός βεβαιωµένης ληξιπρόθεσµης 
οφειλής σε ∆ΟΥ Κηφισιάς». 

 ΘΕΜΑ1ο:«1ηΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018».  

ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και 
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».  

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
23/2018 Α∆Σ».  
 
� ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.2 (∆ικαιολογητικών 

κατακύρωσης ) Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» CPV: 64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 
79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού   
Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  

ΘΕΜΑ 5ο:« Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια χειριστηρίου 
γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων».  
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Στασινοπούλου Αναστασία    4. Kαλαφατέλης Ιωάννης  
5. Τσούκας Παναγιώτης    

 
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..55 /2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.2 (∆ικαιολογητικών 

κατακύρωσης ) Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» CPV: 64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 
79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού   
Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
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 υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
5.Την 448/12-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας. 
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6.Την 387/20-12-2017 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  µε χρέωση των ΚΑ  00.6221 «Ταχυδροµικά 
Τέλη» (µε  ποσό 44.640,00€ ΑΑΥ 900), και  Κ.Α. 25.6615.0001 «Έκδοση 
εµφακελωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» (µε  
ποσό 14.969,28€ ΑΑΥ 901), προϋπολογισµού έτους 2017 - 2018 β) η  από 
23/11/2017 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). 
 
7.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 43094/3869/27-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

 
 
8.Την αριθµ  26/06-02-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
σύµφωνα µε την οποία  η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) 
Α.Ε µε ΑΦΜ 094026421 ∆.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ µε έδρα Απελλού 1, 
Αθήνα 10188, ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης.  
 
9. Την υπ’αριθµ 4989/12-02-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.  
 
10.Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 5530/15-02-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
11.Το Πρακτικό Νο. 2 (5739/ 16-02-2018 ) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 387/2017 (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «… 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ
Σ 
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΩΝ  

ΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

Έως την 
Τετάρτη  . 
24/01/2018. 
ώρα 
15:00µµ. 

Αίθουσα 
πολλαπλών 
χρήσεων 
κεντρικού 
δηµαρχείου, 
∆ήµου 
∆ιονύσου  
(1ος όροφος) 

Πέµπτη 25/01/2018  
& ώρα 10:00-10:30 πµ 
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……..Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 3477/26-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής  
του διαγωνισµού για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ)» & της υπ΄αριθµ.4989/12-02-2018 έγγραφης 
πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνήλθε  στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, σήµερα 16 Φεβρουαρίου 
2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ, προκειµένου να ελέγξει τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, αποτελούµενη 
από τους: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη,  λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του  Ν.4412/2016, την υπ’αρ. 43094/3869/27-12-2017 διακήρυξη, και τον 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 5530/15-02-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΕΛΤΑ 
ΑΕ για τις οµάδες Α και Β, προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης. Κατά τον έλεγχο 
 διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητά τους και προτείνουν  στην 
Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ / 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ)» στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ µε ΑΦΜ 094026421 ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 
για τις οµάδες Α και Β µε:OMA∆Α Α- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: 28.140,00€ ΟΜΑ∆Α Β- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ : 5.059,20€  λόγω του ότι η προσφορά της ήταν η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως για την παραπάνω προµήθεια. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. Το παρόν 
συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού  Νο.2  5739/16-02-2018 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την έγκριση ανάδειξης οριστικού   αναδόχου  την εταιρεία : 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 εκατόν σαράντα  ευρω (28.140,00 €) και   για την 
οµάδα Β  αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων πενήντα εννέα  ευρω και 
είκοσι λεπτών (5.059,20 €) (συµπ/νου ΦΠΑ).  
Συνολική προσφορά τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρω και 
είκοσι λεπτά 33.199,20€(συµπ/νου ΦΠΑ). 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
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� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α).  
� Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
� Τις 782/9160/31-3-2017 & 43094/3869/27-12-2017 Αποφάσεις 

∆ηµάρχου. 
� Την υπ’ αριθ. 448/12-12-2017 Απόφαση ∆.Σ. 
� Τις αριθ. 387/20-12-2017 & 26/6-2-2018 Αποφάσεις Ο.Ε. 
� Την υπ’ αριθ. 4989/12-02-2018 πρόσκληση. 
� Τα  υπ’ αριθ. πρωτ 5530/15-02-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
� Το Πρακτικό Νο. 2 (5739/ 16-02-2018 ) της Επιτροπής. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο.2  5739/16-02-2018 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, 
ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ)». 
 
2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισµού την εταιρεία: 
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 εκατόν σαράντα ευρώ (€28.140,00) και 
για την οµάδα Β αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ 
και είκοσι λεπτών (€5.059,20) (συµπ/νου ΦΠΑ).  
Συνολική προσφορά τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και 
είκοσι λεπτά €33.199,20 (συµπ/νου ΦΠΑ). 

   

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΩ2Ω93-Α9Χ
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