
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10η) Αυγούστου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 14146/05-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Άγγελου Ζαβράκογλου , παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο 

κ. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6. Κοντογιώργης 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό  µέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλίδης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   11ο  Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για 

την εργασία «Υπηρεσίες Ταχυδροµείου» 

Αριθµός Απόφασης: 158 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι µε την υπ’ 

αριθ. 136/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχαν εγκριθεί οι όροι διακήρυξης για την 

διενέργεια του διαγωνισµού για την εργασία «Υπηρεσίες Ταχυδροµείου». Στις 6 Αυγούστου 

διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και συντάχθηκε το πρακτικό διενέργειας από την αρµόδια 

επιτροπή το οποίο έχει ως εξής:  

Στον Πολύγυρο, σήµερα 06η Αυγούστου 2015, ηµέρα Πέµπτη, στα γραφεία του ∆ήµου 
Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια τριµελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών παροχής 
υπηρεσιών έτους 2015, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, για να 
ολοκληρώσει το πρακτικό ∆ηµοπρασίας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε ενιαίο 
στάδιο µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «Υπηρεσιών 
Ταχυδροµείου ∆ήµου Πολυγύρου 2015» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 6/2015 µελέτη του 
Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Προµηθειών & Αποθήκης  του  ∆. Πολυγύρου Ν. 
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Χαλκιδικής και µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών 27.761,20€ µε Φ.Π.Α. 23%, που 
διενεργήθηκε την Πέµπτη 06 Αυγούστου 2015 και για τον οποίο εκδόθηκε η 136/2015 (περί 
έγκρισης όρων ∆ηµ/σης) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµόν 02/21-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Πολυγύρου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2015 
αποτελείται από τους: 1) Κούτρα Φανή, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Πρόεδρο η οποία και 
παρέστη, 2) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, η οποία δεν 
παρέστη και αναπληρώθηκε από τον Τζιότζιο ∆ηµήτριο, υπάλληλο ∆.Ο.Υ. ∆.Π., ο οποίος 
παρέστη και 3) Κοµσή Γεωργία, υπάλληλο ∆.Τ.Υ. ∆.Π. ως Τακτικό µέλος, η οποία παρέστη.  

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν 
ενώπιόν της την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας: 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην πρόχειρη δηµοπρασία έγινε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιελάµβανε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών των παραδεκτών προσφορών. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τη 
νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υπέβαλε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που 
υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα ο οποίος συνοδεύει το 
Πρακτικό της, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα µονοέγραψε.  

Η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή του κάθε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στη διακήρυξη, και έκανε αποδεκτή την παρακάτω προσφορά: 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 

και αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά µόνο της παραπάνω αποδεκτής προσφοράς. 

Στη συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων, την αριθµητική αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης.  

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου της οικονοµικής προσφοράς για το σύνολο των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά: 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο την κ. 
Σαµαρά Άννα  µε αύξοντα αριθµό 1, απαράδεκτη  

• ως προς την προσφορά της για την οµάδα Β’ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ» του προϋπολογισµού, καθώς η προσφερόµενη τιµή για τους 
φακέλους µε προπληρωµένο τέλος 11,4Χ22,9cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ µε δεξί παράθυρο ήταν 
µεγαλύτερη από την προϋπολογιζόµενη τιµή της µελέτης, γεγονός που δείχνει ασυµφωνία µε τους 
όρους διακήρυξης, και  

• ως προς το πρόσθετο κείµενο επί της οικονοµικής προσφοράς σχετικά µε την επί 
πλέον χρέωση για την αποστολή επιπλέον εγγράφων (πληροφοριακά κτλ) στους αποδέκτες, καθώς 
αντιτίθεται στα τεύχη δηµοπράτησης όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο ∆ήµος επιθυµεί να 
στείλει και επιπλέον έγγραφα (πληροφοριακά κτλ) στους αποδέκτες τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εµφακελώσει και αυτά στον ίδιο φάκελο.» 
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 Γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους 
και ότι µπορούν µέσα σε µία (1) ηµέρα από την επόµενη της ανάρτησης του παρόντος να 
υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή.  

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα 
εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα τις 
διαβιβάσει µαζί µε το πρακτικό και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει 
τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα. 

Για το λόγο ότι ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος προτείνω την ανάκληση της αριθ. 136/2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την επαναπροκηρύξη του διαγωνισμού με νέους όρους. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και έλαβε υπόψη 

το γεγονός ότι κρίθηκε άγονος ο διαγωνισμός και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Αποδέχεται το από 6/8/2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 

2) Ανατρέπει την υπ. αριθµ. 414/21-07-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης µε την 

οποία δεσµεύτηκαν 27.761,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221 του προϋπολογισµού 

του έτους 2015. 

3) Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 27.861,20 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6221 

του προϋπολογισµού του έτους 2015 και στο όνοµα του δικαιούχου 

4) Επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισµό για την διενέργεια διαγωνισµού για την εργασία 
«Υπηρεσίες Ταχυδροµείου» ως εξής: 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
4. Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
5. Την υπ’αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 
6. Την από 10/08/2015 µελέτη της υπηρεσίας του ∆ήµου 
7. Την υπ’αριθµό       /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση των 

συντασσόµενων τευχών. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών 

 
 

Άρθρο 1: Εργασία 
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Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  27.861,20€, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6221 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015.  
Αναλυτικά οι εργασίες φαίνονται στην τεχνική περιγραφή η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή και 
για µια ή περισσότερες οµάδες της µελέτης. 
 

Άρθρο 2:Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, και θα διεξαχθεί µε 
σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ∆ήµο έως την …/…/2015 και ώρα ……...π.µ. 
 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού στις …/…./2015 και ώρα ……..π.µ. 
Η Οικονοµική Επιτροπή θα αποφανθεί σε συνεδρίασή της σχετικά µε την επιλογή αναδόχου. 
 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη 
εµπειρία στην εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4053/12 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής 
αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», της Υπ. Απόφ. 33759/φ.710 (ΦΕΚ Β 
1439/17-7-09) «Κανονισµός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών». 
 
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να 
καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της Κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 
 
Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 
β. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Αν κάποια πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από 
τις αρµόδιες αρχές πρέπει να βεβαιώνονται µε υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων 
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως  καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 
διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% επί της συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι εντός της επικράτειας. 
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι έως το τέλος του 2015. 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 

 
Άρθρο 5:Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται 
ο ∆ήµος. 
 

Άρθρο 6: Τρόπος πληρωµής 
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και µετά τις οριστικές παραλαβές από τις αρµόδιες 
επιτροπές του ∆ήµου Πολυγύρου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας 
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
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Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. 
 

Άρθρο 7: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες Τηλέφωνο 2371350753 Fax 2371023391. 
 

Άρθρο 8: ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο 
αναγράφεται: 
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
γ) η επωνυµία αυτού 
 
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη. 
 
 
2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 
3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως. Οι ανώνυµες 
εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό 
εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. 
Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να 
συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές 
προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. 
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλο τρόπο. 
 
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: 
∆ηµαρχείο Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής. 
 
 
Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας επιτροπή που 
συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής των 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 τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από 
το πτυχίο ή πιστοποιητικό ταυτότητας. 
3. Όταν παρέλθει 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, εκτός εάν η 
εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  
 
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. 
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2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, παραµένει 
σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό 
φάκελο. 
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 και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας 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 µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους. 

 
Αποσφράγιση 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 έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
διακηρύξεως απορρίπτονται. 
 
 
 
Ανακήρυξη αναδόχου 
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας. Εάν 
αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Ενστάσεις 
1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δηµοπρασία 
στο ∆ήµο, µέχρι την εποµένη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις που 
κατατέθηκαν στον ∆ήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία. 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. 
 
Κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. 
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
 

Άρθρο 9: ∆ηµοσίευση 
 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί στην 
εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ», πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 10: ∆ιατάξεις 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
2. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
4. Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
5. Την υπ’αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

οικονοµικών 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 
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Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυδροµείου για το υπόλοιπο του έτους 
2015.Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας, προκειµένου να 
προχωρήσουµε στην αποστολή λογαριασµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κτλ. Επίσης προκειµένου ο 
∆ήµος να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. Η εργασία χωρίζεται σε οµάδες ως ακολούθως: 
ΟΜΑ∆Α Α’: ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
Το Υβριδικό Ταχυδροµείο σαν υπηρεσία και µε την τεχνική του υποδοµή, αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες: 

• επεξεργασίας των αρχείων µε τα περιεχόµενα / κείµενα των επιστολών και µε τις διευθύνσεις των 
παραληπτών, 

• ταξινόµησης των επιστολών κατά προορισµό, 
• εκτύπωσης των επιστολών µε τη σειρά που έχουν ταξινοµηθεί, 
• εµφακέλωσης (κλείσιµο σε φάκελο) και 
• παράδοσης στο δίκτυο διανοµής. 

∆ηλαδή το ΥΤ παραλαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα µετατρέπει σε επιστολές σε φυσική µορφή. 
Τεχνική περιγραφή υβριδικού ταχυδροµείου 

• Προµήθεια 30.000 φακέλων DL διάστασης 110mm x 230mm µε παράθυρο και εκτύπωση σε ένα 
χρώµα, 

• Προµήθεια 30.000 προεκτυπωµένων φύλλων λογαριασµού ταχυπληρωµής, Α4 Laserbond 100gr, (2 
χρώµατα +1) 

• Παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου µε τα µεταβλητά στοιχεία, 
• ∆ηµιουργία του εκτυπωτικού αρχείου των λογαριασµών ταχυπληρωµής, 
• Εκτύπωση 30.000 λογαριασµών ταχυπληρωµής, µε µαύρο µελάνι, στην Α’όψη, 
• Εµφακέλωση και ταξινόµηση των λογαριασµών ταχυπληρωµής ανά προορισµό σύµφωνα µε το 

ηλεκτρονικό µας αρχείο  
• Παράδοση για διανοµή 

Το συνολικό αντικείµενο του έργου είναι η εκτύπωση-εµφακέλωση και κατάθεση 30.000 ταχυδροµικών 
αντικειµένων µε λογαριασµούς ταχυπληρωµής για τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ, µε συχνότητα όσες 
φορές απαιτηθεί εντός του έτους (το συνολικό ποσό θα είναι 30.000). 
 
Το επιστολικό Ταχυδροµείο αφορά την αποστολή του υβριδικού ταχυδροµείου µέσω δικτύου διανοµής. 
Τεχνική περιγραφή επιστολικού ταχυδροµείου 

• Παραλαβή 30.000 λογαριασµών, συνολικά το έτος, 
• ∆ιανοµή 30.000 
• ∆ιανοµή 30.000 λογαριασµών συνολικά το χρόνο (για όσες αποστολές απαιτηθεί) 

Το συνολικό αντικείµενο του έργου είναι η διανοµή 30.000 ταχυδροµικών αντικειµένων µε λογαριασµούς 
ταχυπληρωµής για τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ, µε συχνότητα όσες φορές απαιτηθεί µέσα στο έτος. 
ΟΜΑ∆Α Β’: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
Το Προπληρωµένο Ταχυδροµείο σε φάκελο prepaid αφορά την παροχή φακέλων µε εκτύπωση λογοτύπου 
πάνω στον φάκελο καθώς και τύπωση γραµµατοσήµου ώστε να είναι έτοιµο προς αποστολή άµεσα, χωρίς 
άλλη διαδικασία, από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Τεχνική Περιγραφή προπληρωµένου ταχυδροµείου 

•  Φάκελος Α’ προτεραιότητας, Εσωτερικού µε δυνατότητα ταχυδρόµησής του σε οποιοδήποτε 
γραµµατοκιβώτιο 

• Εκτύπωση του λογοτύπου πάνω στο φάκελο 
• Χωρίς να χρειάζεται να επικολληθεί γραµµατόσηµο 
• Χωρίς όριο βάρους 

Φάκελλος 5.000 τεµάχια µε επιτύπωση µονοχρωµίας µε δεξί παράθυρο στο µικρό µέγεθος 11,4 Χ 22,9 
εσωτερικού  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
ΟΜΑ∆Α Α: ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 

Μέτρ. 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

 Φάκελοι Υβριδικού 

Ταχυδροµείου 

Τεµ. 30.000 0,143 4.290,00 

                                                                                                    ΦΠΑ 23% 986,70 

                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 5.276,70 

 Επιστολικό 

Ταχυδροµείο 

Τεµ. 30.000 0,57 17.100,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.376,70 

 
ΟΜΑ∆Α Β’: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 Φάκελοι µε 

προπληρωµένο τέλος 11,4 

Χ 22,9 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

µε δεξί παράθυρο 

Τεµ. 5.000 0,82 4.100,00 

2 Μονοχρωµία Τεµ. 5.000 0,03 150,00 

3 Συστηµένοι Φάκελοι 

Prepaid Εσωτερικού 

Τεµ. 400 3,00 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.450,00 

ΦΠΑ 23% στην µονόχρωµη εκτύπωση 34,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.484,50 

 
 

Σύνολο Α+Β οµάδας              22.376,70+5.450,00=  26.840,00 

Φ.Π.Α. Α+Β οµάδας                   986,70+34,50=1.021,20 

Γενικό σύνολο δαπάνης                             27.861,20 

 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε 
αντίστοιχο είδος. 
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 26.840,00  ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% στα είδη που έχουν 
ΦΠΑ ( 1.021,20 ευρώ) δηλαδή συνολικά  27.861,20  ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πολυγύρου έτους 2015. 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
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Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών ταχυδροµείου για το υπόλοιπο του έτους 
2015 (έως τέλος του έτους). Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας, 
προκειµένου να προχωρήσουµε στην αποστολή λογαριασµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κτλ. 
Επίσης προκειµένου ο ∆ήµος να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. 
΄Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
• Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3752/10 
• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
• Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
• Του Π∆ 28/80 
• Την υπ’αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 

Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιµολόγιο µελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική περιγραφή-µελέτη 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Από την υπογραφή της  σχετικής σύµβασης, µέχρι τέλος του έτους 2015 
‘Αρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια 
των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε 
η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού  
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει 
να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο 
µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές 
και αµετάβλητες. 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε       ευρώ για το 
σύνολο της µελέτης ή αναλογικά για κάθε οµάδα όπως αναφέρεται στο ενδεικτικό τιµολόγιο, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα 
ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών. 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και 
αµετάβλητη καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της 
δηµοπρασίας. 
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

ΑΔΑ: ΒΧ9ΓΩΞΜ-ΞΓΜ



 
 
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆

ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

 Φάκελοι Υβριδικού 

Ταχυδροµείου 

Τεµ. 30.000   

                                                                                                    ΦΠΑ 23%  

                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  

 Επιστολικό 

Ταχυδροµείο 

Τεµ. 30.000   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΟΜΑ∆Α Β’: ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 Φάκελοι µε 

προπληρωµένο τέλος 11,4 

Χ 22,9 cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

µε δεξί παράθυρο 

Τεµ. 5.000   

2 Μονοχρωµία Τεµ. 5.000   

3 Συστηµένοι Φάκελοι 

Prepaid Εσωτερικού 

Τεµ. 400   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 23% στην µονόχρωµη εκτύπωση  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    158 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  10η Αυγούστου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΧ9ΓΩΞΜ-ΞΓΜ
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