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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-3-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..60/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/22-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. 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.  ..7135/18-3-2016.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοτεµαχιστικού  Μηχανήµατος 
του ∆ήµου» 
ΘΕΜΑ 1ο:  «∆έσµευση   και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του προυπολογισµού ο.ε 
2016 για την   δηµοσίευση αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4 Ν. 
3463/2006 ∆ΚΚ)». 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  προϋπολογισµό   του 
∆ήµου  ο.ε.  2016 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 246/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2016 στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 17/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2016 και διάθεση πιστώσεων». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αντλητικού 
συγκροτήµατος Booster, συνολικού προϋπολογισµού 16.605,00€». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού 113.959,99€». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Καθορισµός ποσοστού µειωµένου τιµολογίου Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς 
Κοινωνικές Οµάδες».  
ΘΕΜΑ 13ο:« Καθορισµός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού, Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Οκτωβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
Νοεµβρίου 2015». 
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ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
∆εκεµβρίου 2015». 
ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για το έτος 2016 
για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. Σταµάτας»».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για την 
κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β)   Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των 
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.355,57 € για το έργο: 
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 68.494,03 € για το έργο: 
«Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 117.823,99€ για την 
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» στη δ.κ. 
Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κας Βιθυνού Αναστασίας για αποζηµίωση από πτώση δένδρου 
στο όχηµά της». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Συµεών για αποζηµίωση από πτώση δένδρου στο 
όχηµά του». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Νικολάου για αποζηµίωση από πτώση δένδρου στο 
όχηµά του».  
ΘΕΜΑ 27ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής 
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και Ρέας 
στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε Σεµινάριο που 
αφορά ‘Το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  
∆ήµου  ο.ε.  2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή 
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού.». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 10ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..60/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και 
ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού 113.959,99€». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
 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 υπ΄ αριθµ. πρωτ. 36066/2541/22-12-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 20055) µε 
καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 25/01/2016 και ώρα 15:00µµ και µε 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 29/01/2016 και ώρα 10:30πµ. 
 
 Τη Παρασκευή 29/01/2016, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης 
και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) 
για την ανάδειξη αναδόχου. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές οι εξής 
εταιρίες: 
 
Α/Α Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής  

1 ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. 

26354/25.01.16 2221/28-01-2015 

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ 

26634/22.01.16 1927/26-01-2016 

3 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. 26083/25.01.16 2106/27-01-2016 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 9/02/2016 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 29.01.2016, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:30πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ. αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  20055  ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ 
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αριθ. Πρωτ. 36066/2541/22.12.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη «Προµήθεια 
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)»,προϋπολογισµού 113.959,99 € συµπ. ΦΠΑ.  
 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 
 

 

2.  Μέλος Αργυρόπουλος 
Παναγιώτης 

 

 

3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη 
«Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης 
και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)»,προϋπολογισµού 113.959,99 € συµπ. ΦΠΑ. , παρατηρεί τα εξής: 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 20055. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 25.01.2016 και ώρα 15:00 µ.µ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 29.01.2016 και ώρα 10:30 π.µ. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (6075_10 και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 20055 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι 
είχαν υποβληθεί τρεις(3) προσφορές. 
 
 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής 

προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

22.01.2016 13:07:22 
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 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα 

Υποβολής 

προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

25.01.2016 12:46:52  

 

3 ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

25.01.2016 14:28:50  

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια  η επιτροπή που διαθέτει τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε 
ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των 
προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. 
Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 6), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
προσφορά είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α 
συστήµατος: 
 

 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

26634 1927/26.01.2016 

 

2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

26083 2106/27.01.2016 
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 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

3 ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

26354 2221/28.01.2016 

 

 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή , όσο και σε έντυπη, η 
επιτροπή διαπίστωσε τα  εξής : 
α/α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

ACS 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ √ √ √ 
2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
√ √ √ 

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

√ √ √ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤ

ΑΣ 

√ √ √ 

5 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

(ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

/ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ & 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

√ √ √ 

6 Υ.∆ ΟΡΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

√ √ √ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

√ √ √ 

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

√ √ √ 

9 Υ.∆ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

√ √ √ 

10 Υ.∆. ΜΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

√ √ √ 

11 Υ.∆. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

√ √ √ 

12 Υ.∆. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( 
(ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

√ √ √ 

13 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΝΤΥΠΗ 

∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΝΤΥΠΗ 

∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΕΝΤΥΠΗ 
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Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών της προσφοράς, η επιτροπή ελέγχει τα 
δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά» του 
διαγωνιζόµενου και αποφασίζει για το αν πρέπει να αποκλεισθεί ή να προχωρήσει στο 
επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου 
«Οικονοµική προσφορά» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 6 της υπ’αριθ. πρωτ.  
36066/2541/22.12.2015 διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον 
υποφάκελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική προσφορά», διαπίστωσε ότι  το σύνολο 
των ανωτέρω εταιρειών  υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα 
µε τους όρους της υπ’αριθµ. πρωτ.  36066/2541/22.12.2015 διακήρυξης και συνεχίζουν στο 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. 

 

Η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί δύο εργάσιµες ηµέρες 
µετά τη κοινοποίηση του παρόντος στους συµµετέχοντες  και ώρα 10:00πµ  υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις κατά αυτού. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»  

 
 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ 
στους συµµετέχοντες στις 10/02/2016 και ώρα 13:20:43 και δεν υποβλήθηκε ένσταση.   
 
 Στις 19/02/2016, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
« Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 15.02.2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10.30:00π.µ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε  τις υπ. 
αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, ύστερα 
από την ηλεκτρονική πρόσκληση προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές 
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ.20055 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 
2541/36066/22.12.2015 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων 
και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)»,προϋπολογισµού 113.959,99 € συµπ. ΦΠΑ. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 
 

 

2.  Μέλος Αργυρόπουλος 
Παναγιώτης 
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3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία  

 
 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 20055. Σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης 
κάνει δεκτό το σύνολο των προσφορών που υπεβλήθησαν και παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα:  

 

 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

ΕΜΠΡΟΘΕΣ

ΜΗ 

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

26634 1927/26.01.2

016 

 

ΝΑΙ 

2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

26083 2106/27.01.2

016 

 

ΝΑΙ 

3 ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

26354 2221/28.01.2

016 

 

ΝΑΙ 

 

Στις 15.02.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ. η επιτροπή αξιολόγησης συνδέθηκε στο 
σύστηµα και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά των ανωτέρω 
προµηθευτών.   
 
Από την αξιολόγηση της υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς και τον έλεγχο αυτής  από 
την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτεται  στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού 
καταγράφει τις ακόλουθες τιµές, χωρίς ΦΠΑ 23%: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ

ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ
ΙΚΩΝ  

ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚ
ΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

ACS 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚ

ΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ           

 Α.1. ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

   

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ  
11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
-  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 
50g 
 
 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ

ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ
ΙΚΩΝ  

ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚ
ΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

ACS 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚ

ΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 Α.2 ΤΜΗΜΑ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
-  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

 Α.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
-  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  

 Β.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 
20gr 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

30.822,00€ 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &  
ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

 Γ.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ 
ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α & 
Β ΟΨΗ) 

4.560,00€ 4.620,00€ 5.880,00€ 

2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙ∆Α 
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α 
ΟΨΗΣ) 

150,00€ 294,00€ 6,00€ 

3 ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(Ε
Φ ΆΠΑΞ) 

0,01€ 1,00€ 0,0001€ 

4 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

0,03€ 3,00€ 0,0003€ 

5 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
/ΜΑΚΕΤΑΣ 

0,02€ 2,00€ 0,0002€ 

 ΣΥΝΟΛΟ Γ 4.710,06€ 4.920,00€ 5.886,0006€ 
 
 

Ως εκ τούτου, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση ως ακολούθως  
στις εταιρίες : 
 
1. Για την οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης » στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.», µε  ΑΦΜ 094360202,  αντί του ποσού των 30.822,00€ πλέον ΦΠΑ 
23% ποσού 7.089,06€ ήτοι συνολικά 37.911,06€. 

2. Για την  οµάδας Γ « Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής 
Αλληλογραφίας » στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης « ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ»  ,ΑΦΜ 800350628,  αντί του ποσού των 4.710,06€ πλέον ΦΠΑ 23% 
ποσού 1.083,31€ ήτοι συνολικά 5.793,37€. 

 

 

Για την οµάδα Α «Προπληρωµένο τέλος» δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Η Επιτροπή κρίνει 
τον διαγωνισµό ως προς την οµάδα Α ως άγονο. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
 Με την 191/2012 Πράξη του  Κλιµ. Τµ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ. είναι δυνατή η συνέχιση 
ανοικτού διαγωνισµού µε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό προκειµένου για την 

ΑΔΑ: 6Ρ8ΜΩ93-6Ι0



 12 

ανάδειξη µειοδότη  για τα είδη για τα οποία δεν αναδείχθηκε προµηθευτής στον ανοικτό 
διαγωνισµό.  
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1/29-01-2016, & Νο2/19-02-2016 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

 
2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακόλουθος: 

 
Ι) η οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης» στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε.Ε.», µε  ΑΦΜ 094360202,  αντί του ποσού των 30.822,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 
7.089,06€ ήτοι συνολικά 37.911,06€. 
 
ΙΙ) η οµάδα Γ «Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής 
Αλληλογραφίας» στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης « ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», ΑΦΜ 800350628,  αντί του ποσού των 4.710,06€ πλέον ΦΠΑ 23% 
ποσού 1.083,31€ ήτοι συνολικά 5.793,37€ 
 
 

3. Τη κήρυξη της οµάδας Α «Προπληρωµένο τέλος» ως άγονη και τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε το σκεπτικό της 
191/2012 Πράξης του  Κλιµ. Τµ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ.  

 
4. Την έγκριση των επισυναπτόµενων όρων του Πρόχειρου διαγωνισµού για την οµάδα 
Α «Προπληρωµένο τέλος» 

 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Tις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/29-01-2016, & Νο2/19-02-2016 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό ως ακόλουθος: 
 
Ι) η οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης» στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε.Ε.», µε  ΑΦΜ 094360202,  αντί του ποσού των 30.822,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 
7.089,06€ ήτοι συνολικά 37.911,06€. 
 
ΙΙ) η οµάδα Γ «Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής Αλληλογραφίας» 
στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης « ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», 
ΑΦΜ 800350628,  αντί του ποσού των 4.710,06€ πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 1.083,31€ ήτοι 
συνολικά 5.793,37€ 
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3. Κηρύττει την οµάδα Α «Προπληρωµένο τέλος» ως άγονη και διατάσσει τη συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε το σκεπτικό της 
191/2012 Πράξης του  Κλιµ. Τµ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ.  

4. Εγκρίνει τους όρους του Πρόχειρου διαγωνισµού για την οµάδα Α «Προπληρωµένο 
τέλος» ως κατωτέρω: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, ...../..../2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623               
FAX.: 2132030630  
e-mail: milonas@dionysos.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 
185/1993) 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές 
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
ζ. της  Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
 
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
4. Την αριθµ. 191/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
5.Τις αριθµ. 406/2015 & 427/2015 Απόφασεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 
6. Την αριθµ. ...../2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη διάθεση της δαπάνης. 
7.Την αριθµ. ......./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την έγκριση των όρων διακήρυξης. 

8. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ...../2016 ΑΟΕ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας, για το σύνολο των ειδών της 
οµάδας Α όπως αυτά προσδιορίζονται µε την από 14/12/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και 
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Περιουσίας, Παράρτηµα Α’ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, συνολικά για δώδεκα (12) µήνες,ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των.................................€ ) και θα βαρύνει το Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου  
2016. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 
 

 Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

1620 ,82 1.328,40 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

400 3,00 1.200,00 

3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

4800 ,80 3.840,00 

4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

1220 2,85 3.477,00 

5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 
50g 

50 2,10 105,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.1   9.950,4 

 Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

7320 3,00 21.960,00 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

2440 ,80 1.952,00 
 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.2   23.912 

 Α.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

1620 3,00 4.860,00 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

7320 ,80 5.856,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.3   10.716 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   44.578,4 

 ΦΠΑ 23% 23%  10.253,03 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   54.831,43 

Ολογράφως:  πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά. 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 
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Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1-Αγ. Στέφανος) την .....η ..................... του έτους 2016, ηµέρα .................., ενώπιον της Αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 12:30 µµ και ώρα λήξης της  
αποδοχής των προσφορών η 13:00µµ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 
 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 
 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια ειδώντης οµάδας Α  που περιλαµβάνονται στην από 
14/12/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 
1.Η όροι διακήρυξης. 
2. Η από 14/12/2015 1µελέτη της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας (Παράρτηµα Α). 
3. Τα  πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά έκαστου οικονοµικού 
φορέα.  

 
Άρθρο 3 Ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 
Α). 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ . 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών 
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µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75)  στην οποία να να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (6µηνης έκδοσης), µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών  και τυχόν τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένα και µόνο είδη ή εργασίες σε 
νόµισµα ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η 
συνολική δαπάνη σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  δεν χρειάζονται να φέρουν γνήσιο υπογραφής (αρθ. 3  του 
Ν.4250/2014, ΦΕΚ 270΄/Α) 
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

 -Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση 
 συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 
 Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε 
 υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 
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5.1  Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα 
καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη 
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,  αριθµός τηλεφώνου, φαξ, 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. 
Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι.........../....../2016 και ώρα 15:00 
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 
90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την 
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ 
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
ΕγγύησηΣυµµετοχής:  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α). 
 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 

να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
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Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης 
της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι 
θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο 
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, µέσα στο µισό του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων είναι αργία τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν (άρθρο 
15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η 
ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή. Η  επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
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Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του 
διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη 
νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε 
περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς 
ανάδοχο υποχρεούται  να  συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο11ο 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 
 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται για 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, και 
πάντα σύµφωνα µε τους όρους της από  14/12/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας. 
 

Άρθρο 12ο 
Παράταση της σύµβασης 

 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκρισης της παράτασης)  
πριν τη λήξη της σύµβασης 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 
λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993). 
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Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος 
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την 
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις 
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 

Άρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο 
∆ιονύσου. 
 

Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

 

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για το σύνολο του χρόνου ισχύος της σύµβασης 

και δεν επιδέχονται αναπροσαρµογή.  

 

Άρθρο 18ο 
Τιµές προσφοράς 

 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €. 

2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 
 

Άρθρο19ο 
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

Άρθρο20ο 
Τρόπος Πληρωµής  

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 1 (παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές.    
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου 
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των 
προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης 
(σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 
σερ 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο21ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
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Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος. Αρµόδιος υπάλληλος  Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr.  τηλ: 

 

Άρθρο22ο 
∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη 
των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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Σελίδα 22 από 35 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   

 

  

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

▪ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 

   

   

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ΕΡΓΑΣΙΑ: 

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  

Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη  

Τηλέφωνο: 2132030655  

Αριθ. Fax: 2132030630  

Email: Kanli@dionysos.gr   

Προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών 
έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης 
και αποστολής ταχυδροµικών 
αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο 
και ταχυδροµικά τέλη) 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Τεχνική περιγραφή 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

Συγγραφή υποχρεώσεων  

Ενδεικτικό τιµολόγιο 
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Σελίδα 23 από 35 
 

 

   

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   

▪ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    

  Άγιος Στέφανος, 14/12/2015  

    

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ΕΡΓΑΣΙΑ:  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος  

Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη  

Τηλέφωνο: 2132030655  

Αριθ. Fax: 2132030630  

Email: Kanli@dionysos.gr  

Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

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

 

    

    

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
  
ΟΜΑ∆Α Α & B: Επιστολικού ταχυδροµείου για τις ανάγκες αποστολής ειδοποιητηρίων λογαριασµών 
ύδρευσης, ατοµικών ειδοποιήσεων ΤΑΠ, κοιµητηρίων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 
καταστηµάτων, κλήσεων ΚΟΚ, καθώς και για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας των κατά τόπους 
∆ηµοτικών Ενοτήτων και των λοιπών υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από 
ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου από τον ΚΑ 00.6221 των προϋπολογισµών του ∆ήµου, 
οικονοµικών ετών 2015 και 2016, ως εξής: 

ΚΑ 00.6221 

ΕΤΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ (µε ΦΠΑ) 

2015 30.709,49 € 

2016 68.401,94€ 

ΣΥΝΟΛΟ
: 

99111,43€ 
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ΟΜΑ∆Α Γ: Υβριδικού ταχυδροµείου για τις ανάγκες έκδοσης και εµφακέλωσης ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία ανήκει στις συνήθεις λειτουργίες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου από 
τον ΚΑ 25.6615.0002 του ∆ήµου, οικονοµικών ετών 2015 και 2016, ως εξής: 
ΚΑ 25.6615.0002 

ΕΤΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ (µε ΦΠΑ) 

2015 79,40 € 

2016 14.769,16€ 

ΣΥΝΟΛΟ
: 

14848,56€ 

 
1. Αντικείμενο έργου 

 

Το αντικείμενο του έργου δεν είναι διαιρετό, ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν 

προσφορά και για τις τρεις ομάδες Α, Β & Γ. 

ΟΜΑΔΑ Α & Β: Παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου στο Δήμο Διονύσου στο Εσωτερικό 

Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Δήμο καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για 

την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και αφορά την αποστολή (παράδοση) ταχυδρομικών 

αντικειμένων του Δήμου στους παραλήπτες αυτών.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Παροχή υπηρεσιών υβριδικού ταχυδρομείου (εφεξής για συντομία ΥΤ) 

Η παραγωγή φυσικής επιστολής και η εμφακέλωση, μόνο με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού 

μηνύματος από το Δήμο στον πάροχο (προμηθευτή) της υπηρεσίας για τη μαζική παραγωγή εντύπων 

προς χρήση. Εν προκειμένω τα έντυπα είναι τα ειδοποιητήρια ύδρευσης όπου ενσωματώνουν 

έντυπο ταχυπληρωμής του λογαριασμού ύδρευσης, ενώ είναι δυνατή και η χρήση της υπηρεσίας για 

την παροχή πληροφόρησης των παραληπτών με την εκτύπωση πρόσθετης σελίδας (ένθετο). Οι όροι 

παροχής των υπηρεσιών ΥΤ στο Δήμο καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

 

Περιγραφή εργασιών Ομάδας Γ 

1) Παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων μορφής txt ή MS Excel από τον 

Ανάδοχο. 

2) Δημιουργία εκτυπωτικού αρχείου ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών  

3) Εκτύπωση ειδοποιητηρίων με μαύρο μελάνι στην Α’ και στη Β’ όψη, σε 

προεκτυπωμένα φύλλα με δύο (2) συν ένα (1) χρώματα εμπρός και ένα (1) χρώμα 

πίσω. 

4) Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων με μαύρο μελάνι σε μία όψη λευκού φύλλου (εάν 

ζητηθεί από το Δήμο). 

5) Εμφακέλωση των εκτυπωμένων ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών βάσει του 

ηλεκτρονικού αρχείου και των εκτυπωμένων πληροφοριακών εντύπων (δεύτερο 

φύλλο), εάν ζητηθεί από το Δήμο. 

6) Παράδοση – προώθηση των ταχυδρομικών αντικειμένων προς αποστολή 

(επιστολικό ταχυδρομείο) στους παραλήπτες τους. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την προμήθεια επαρκούς αριθμού υλικού ήτοι: 

5. Φακέλων DL διαστάσεων 110 Χ 230 mm με παράθυρο και εκτύπωση σε ένα χρώμα των 

στοιχείων του Δήμου. 
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6. Φύλλων ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών με δύο (2) συν ένα (1) χρώματα εμπρός και ένα 

(1) χρώμα πίσω, μεγέθους Α4. 

7. Λευκών φύλλων μεγέθους Α4 για επιπλέον εκτύπωση πληροφοριακών επιστολών. 

 

Στο σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών του ΥΔ περιλαμβάνονται επίσης και οι κάτωθι εργασίες 

οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αντικείμενο, ήτοι: 

1. Εργασίες αρχικοποίησης και προετοιμασίας εκτυπώσεων (με την πρώτη αποστολή αρχείων προς 

εκτύπωση). 

2. Διαμόρφωση αρχείου, όταν απαιτείται. 

3. Διαμόρφωση γραφικών / μακέτας, όταν απαιτείται. 

 

Όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μεριμνούν για την έγκαιρη βεβαίωση των χρεώσεων 

ύδρευσης και τη διαμόρφωση ηλεκτρονικού αρχείου προς αποστολή στον Ανάδοχο, ομοίως ο 

Ανάδοχος υπηρεσιών ΥΤ μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση – εμφακέλωση και παράδοση προς 

αποστολή των ταχυδρομικών αντικειμένων σε χρόνο ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 

τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, περιλαμβανομένων όλων των συνήθων επικουρικών και 

πρόσθετων εργασιών που περιλαμβάνονται στο ΥΤ. Ο χρόνος αυτός νοείται από την ημέρα 

αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου από το Δήμο και έως την ημέρα παράδοσης των αντικειμένων 

προς αποστολή από τον Ανάδοχο, όπου του έχει υποδείξει ο Δήμος. 

 

 

2. Κατάθεση και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προωθήσει και να παραδώσει τα ταχυδρομικά αντικείμενα, 

περιλαμβανομένων αυτών που δημιουργήθηκαν μέσω της υπηρεσίας ΥΤ,  καθ΄ υπόδειξη του Δήμου 

από το σημείο εκτύπωσης και εμφακέλωσής τους και να μεριμνά για την παράδοσή τους ανά την 

επικράτεια της χώρας στη Διεύθυνση Παραλήπτη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των 

ταχυδρομικών αντικειμένων.  

  

3. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

 

ΕΝΑΡΞΗ: Από την ημερομηνία Υπογραφή της  

ΛΗΞΗ: Ένα έτος  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως της εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου.    

 

4. Όροι διακίνησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών  

 

Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν.  

 

α. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα (ειδοποιητήρια ύδρευσης που δημιουργήθηκαν μέσω υπηρεσίας ΥΤ 

ή άλλα)  του Δήμου θα παραλαμβάνονται μέσα σε κλειστό φάκελο. 

 

β. Στην επιγραφή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:  

 

Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας ή Αρχής, διεύθυνση (οδός, αριθμός), 

Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος αποστολέα.  

 

Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας ή Αρχής, διεύθυνση (οδός, αριθμός), 

Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού.  
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γ. Τα όρια βάρους εκάστου ταχυδρομικού αντικειμένου του Δήμου περιγράφονται αναλυτικά στον 

πίνακα ποσοτήτων, βαρών, τύπου διαχείρισης της παρούσας μελέτης.   

 

δ. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα του Δήμου θα διακινούνται στο εσωτερικό  της χώρας, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα ποσοτήτων, βαρών, τύπου διαχείρισης της παρούσας 

μελέτης.  

 

ε. Η παραλαβή  των ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται βάσει καταστάσεων, εις 

διπλούν, όπου θα υπογράφει αρμόδιος υπάλληλος του Αναδόχου και θα αναφέρονται το σύνολο 

των προς αποστολή αντικειμένων και η ημερομηνία παραλαβής. Η κατάσταση θα συνυπογράφεται 

και από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.  

 

Ο υπάλληλος του καταστήματος του Αναδόχου, θα συμπληρώνει την εν λόγω κατάσταση και αφού 

την υπογράψει, θα επιστρέφει την μία εξ αυτών στον εν λόγω υπάλληλο του Δήμου. Η εν λόγω 

κατάσταση προσυπογραμμένη και από τα δύο μέρη θα υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής. Έκαστο 

των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο.  

 

5. ∆ιαστάσεις ταχυδροµικών αντικειµένων 
 
Οι διαστάσεις των ταχυδροµικών αντικειµένων περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
 

Οι περιγραφόμενες ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιμήσεων απαιτούμενης διακίνησης 

σύμφωνα με το βάρος, μέγεθος και ειδική διαχείριση. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για 

το Δήμο, οι οποίες δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με την προϋπόθεση 

να μη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  
 
6. Τιμολόγηση ταχυδρομικών υπηρεσιών  

 

Η τιμολόγηση των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται, ανά αποστολή  

συγκεντρωτικά.  

 

7. Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις 

 

Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση για 

πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις (Απόφαση Αρ. 

29030/816/2-6-2012 Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για 

πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών).  

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του περιεχομένου ή καθυστέρηση στην παράδοση 

της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές βάσει των Γενικών Υποχρεώσεων 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής ή 

Γενικής Άδειας κατά την ΕΕΤΤ.  

 

Συγκεκριμένα, στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές απαριθμούνται οι περιπτώσεις για 

τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της (καταβολή αποζημίωσης, 

επιστροφή των τελών κ.λπ.) προς τον χρήστη/ καταναλωτή, για κάθε μία από τις αναφερόμενες 

περιπτώσεις. Ορίζονται οι περιπτώσεις που η ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει 

αποζημίωση στο χρήστη/ καταναλωτή και δημοσιοποιείται για κάθε μία από αυτές και για κάθε 

είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης, ο αποκλειστικός χρόνος καταβολής της 
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καθώς και ο τρόπος καταβολής. Τέλος, αναλύεται η πολιτική επιστροφής ταχυδρομικών 

αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λεπτομερειών της διαδικασίας επιστροφής.  

 

8. Εμπιστευτικότητα  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν 

έχουν χαρακτηρισθεί από το Δήμο ως εμπιστευτικά.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του Δήμου.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις.  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η 

πρόσβαση στην αλληλογραφία του Δήμου ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.  

 

Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Δήμου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο Δήμος 

κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της 

υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 

πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.  

 

Ο Ανάδοχος και ο Δήμος αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι 

εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους 

για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.  

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο Δήμος θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών. 

 

Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Δήμου.  

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και 

σε ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή 

μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο 

για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.  
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 

Αναδόχου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 

αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην 

καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

 

Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε την υπηρεσία, θα αποτελούν ιδιοκτησία 
του ∆ήµου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα σε τρίτο. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (105.768,56 ευρώ)  συµπεριλαµβανοµένων τυχόν χρεώσεων Φ.Π.Α. 
και επιµερίζεται ως εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Α & Β Επιστολικό Ταχυδροµείο  
Ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (90.920,00 €) 
ΟΜΑ∆Α Γ Υβριδικό Ταχυδροµείο  
∆εκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (14.848,56€). 
 

 Άγιος Στέφανος,14/12/2015 

  

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε 

Ο ∆/ντής Εσόδων & Περιουσίας  
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• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   

▪ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Άγιος Στέφανος, 14/12/2015  

    

Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

 ΕΡΓΑΣΙΑ:  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   

Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη   

Τηλέφωνο: 2132030655   

Αριθ. Fax: 2132030630   

Email: Kanli@dionysos.gr   

Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 
εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό 
ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) 

 

     

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι: 

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

 

 Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

1620 ,82 1.328,40 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

400 3,00 1.200,00 

3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

4800 ,80 3.840,00 

4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 1220 2,85 3.477,00 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 

50g 

50 2,10 105,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.1   9950,4 

 Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

7320 3,00 21.960,00 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

2440 ,80 1.952,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.2   23912 

 Α.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

1620 3,00 4.860,00 

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

7320 ,80 5.856,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α.3   10716 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α    44578,4 

 ΦΠΑ 23% 23%  10253,03 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α    54831,43 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

 Β.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr 

60000 ,60 36000 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β    36000 

 ΦΠΑ 23% 23%  8280 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   44280 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

 Γ.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ 

Α & Β ΟΨΗ) 

60000 0,1513 9078 

2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) 60000 ,03090 1854 

3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) 1 300 300,00 

4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 200 600 

5 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ 2 120 240 

 ΣΥΝΟΛΟ Γ   12.072,00 

 ΦΠΑ 23%   2776,56 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ   14848,56 

     

 ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ   92650,4 

 ΦΠΑ 23%   21309,59 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ   113959,99 

     

     

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στις τρέχουσες τιµές εµπορίου 
σε αντίστοιχο είδος.  
 
Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (105.768,56 ευρώ)  συµπεριλαµβανοµένων τυχόν χρεώσεων Φ.Π.Α. 
Επί της καθαρής αξίας της υπηρεσίας επιβάλλονται κρατήσεις 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι περιγραφόμενες ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιμήσεων απαιτούμενης 

διακίνησης. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο, οι οποίες δύναται να 
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διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με την προϋπόθεση να μη γίνει υπέρβαση 

του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  
 Άγιος Στέφανος,14/12/2015 

  

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε 

Ο ∆/ντής Εσόδων & Περιουσίας  
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• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    

▪ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Άγιος Στέφανος, 14/12/2015   

     

  ΕΡΓΑΣΙΑ:   

  Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, 

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

  

     

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ  

 Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

1.620    

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -  ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

400    

3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

4.800    

4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

1.220    

5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 

50g 

50    

ΣΥΝΟΛΟ Α.1  0  

 Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

7.320    

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

2.440    

 ΣΥΝΟΛΟ Α.2  0  

 Α.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ -
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 

1.620    

2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

7.320    

 ΣΥΝΟΛΟ Α.3  0  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   0  

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

 Β.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr 

60000    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   0  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 Γ.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ 

Α & Β ΟΨΗ) 

60000    

2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) 60000    

3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) 1    

4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3    

5 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ 2    

 ΣΥΝΟΛΟ Γ.1     

 ΦΠΑ 23%     
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ  0  

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ  0  

     

  
 
 
 
 
 

Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 

  

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε 

Ο ∆/ντής Εσόδων & Περιουσίας  

  

 

 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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