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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για τη σύμβαση υπηρεσιών: «Α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων 

– Αρτέμιδος & Β)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) για την αποστολή 

της επιστολικής αλληλογραφίας». 

Στα Σπάτα σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ.: 31933/23-09-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα οχτώ (8) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος 
της Επιτροπής κ. Φράγκος Διονύσιος. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού το πρακτικό κατακύρωσης σχετικά με τον 
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση υπηρεσιών: «Α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & Β)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) 
για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετικά με  τον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για   τη  
σύμβαση υπηρεσιών «Α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος & 

Β)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid)για την αποστολή της 
επιστολικής αλληλογραφίας» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   133.497,00€ χωρίς Φ.Π.Α 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.21/27-09-2019 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 312/2019 
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Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, στο 
γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, σήμερα 19/09/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:30 π.μ., συνήλθε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν.4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 
609/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατ’ επέκταση στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συγκεντρώθηκαν 
κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 29234/03-09-2019 Πρόσκλησης η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο 
της υπ΄αριθμ.702/38352/31-12-2018 Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ  σύμφωνα με την με 
αριθ. 106 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών: 
  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος & 
Β)Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid)για την αποστολή της 
επιστολικής αλληλογραφίας» 

 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1. Παπαλόης Αντώνιος, Πρόεδρος  
2. Κουλουριώτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Σαμιώτη Φωτεινή, Μέλος 

 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι: 
 
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε η οποία έχει κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος  της 
κατηγορίας  Β με θέμα «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) για την 
αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας»  υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος  και 
προσκόμισε   πλήρη  φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσκόμισης 
τους, εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. 
 
Η εταιρεία  ACS  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία έχει κηρυχθεί 
προσωρινός ανάδοχος κατηγορίας Α με θέμα «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου 
Σπάτων-Αρτέμιδος»  αφενός  δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά κανένα δικαιολογητικό  μέσω του συστήματος  
αφετέρου δεν προσκόμισε καθόλου φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός του προκαθορισμένου  
χρονικού διαστήματος. 
  
Έχοντας ως γνώμονα τις διατάξεις  του  το άρθρου  3.2 της με αριθ. 702/38352/31-12-2018 Διακήρυξης 
του Δήμου μας,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την τα  εξής: 
 
Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ACS  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία έχει κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος κατηγορίας Α με θέμα «Αποστολή των 
λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» διότι αφενός  δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά κανένα 
δικαιολογητικό  μέσω του συστήματος  αφετέρου δεν προσκόμισε καθόλου φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην ανωτέρω διακήρυξη  
και ως εκ τούτου καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
  
Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις 3.2 της διακήρυξης. 
 
Η επιτροπή προτείνει την οριστική  κατακύρωση της κατηγορίας Α με θέμα «Αποστολή των λογαριασμών 
ύδρευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος»  στην εταιρεία  που πρόσφερε την αμέσως συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι  στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε  
 
Η επιτροπή προτείνει την οριστική κατακύρωση της κατηγορίας Β με θέμα «Προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid)για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας» στην 
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να 
αποφασίσει την έγκρισή του. 
 
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί 
το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύμβαση υπηρεσιών: «Α)  
Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & Β) Προμήθεια φακέλων με 
προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid) για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας» και 

2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό : i). Για την κατηγορία Α με θέμα «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης 
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος», στην εταιρεία που πρόσφερε την αμέσως συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, ήτοι στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε και ii). Για την κατηγορία Β με 
θέμα «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (prepaid)για την αποστολή της 
επιστολικής αλληλογραφίας» στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 312/2019. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου 
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ2Χ7Ω1Χ-ΜΘΘ
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