
 

 

 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: 
«Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο 
ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας». 

Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 33353/4-11-2016 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος, ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Αποχώρησε μόνο από το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. 
Μπασινάς Ιωάννης. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του 
Ν.3852/2010, αναλαμβάνει προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής & Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μπάτρης Παναγιώτης. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος κ. Μπάτρης Παναγιώτης, εισηγούμενος το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
θέμα είπε τα εξής: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 234/2016 απόφασή του, ενέκρινε τη διενέργεια της 
υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ». 

Με την 264/21.7.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ψηφίστηκε η πίστωση και καταρτίστηκαν 
οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικής δαπάνης 115.959,22 ευρώ με 
ΦΠΑ, βάσει της οποίας εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 23962/4.8.2016 απόφαση διακήρυξης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη δημοσίευση της οποίας τηρήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.26/8-11-2016 Συνεδρίασης 
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Στον διαγωνισμό που διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την Τετάρτη 7/9/2016, η 

αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά της μοναδικής συμμετοχής από την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» τα οποία σύμφωνα με το πρακτικό της  ήταν πλήρη. 

Την Τρίτη 27/9/2016 η επιτροπή, προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς ύψους 91.431,50 € 
πλέον ΦΠΑ, η οποία ήταν εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 24/2016 μελέτης της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και κρίθηκε συμφέρουσα. 

Με το από 24/10/2016 πρακτικό της, η επιτροπή μετά από τον έλεγχο και των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.».   

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε  
του Ν.3852/2010, για την λήψη απόφασης προκειμένου να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» έναντι συνολικού ποσού 113.375,06 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).                                                                    

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποστολή των 
λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την 
αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας», στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.», 
έναντι συνολικού ποσού 113.375,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).                                                                    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 433/2016. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος 
της Οικ. Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Μπάτρης Παναγιώτης 

 1.  Φύτρος Αντώνιος του Παρασκυεά 
 2.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 
 3.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

  4.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  5.  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
            ΜΑΡΚΟΥ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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