
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την έκτη (6η) Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου,  συvήλθε σε τακτική  συvεδρίαση,  η Οικονομική Επιτρoπή,

μετά από την υπ’ αριθ. 7113/01-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας των τακτικών μελών κ.κ Δημητριάδη Χρήστο και Βασιλάκη Αθανάσιο, καλέστηκαν τα

αναπληρωματικά  μέλη  και  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ   Ζαγγίλας  Δημήτριος  και  Κοντογιώργης

Δημήτριος.

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.  Καραφουλίδης  Αναστάσιος,  3.

Ζαβράκογλου  Άγγελος,  4.  Κανταράς  Αναστάσιος  5.  Τσινάς  Αργύριος,  τακτικά  μέλη  Ο.Ε.,  6.

Ζαγγίλας Δημήτριος, 7. Κοντογιώργης  Δημήτριος, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

Αριθμός θέματος:   2ο Εξέταση  ένστασης  και  κατακύρωση  αποτελέσματος

διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ταχυδρομείου

Δήμου Πολυγύρου 2016

Αριθμός Απόφασης: 87

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε. κατά  το  οποίο

αποχώρησαν τα τακτικά μέλη  Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς Αργύριος και τόνισε ότι στις 10

Μαΐου 2016  συνήλθε  η  αρμόδια  τριμελής  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  παροχής

υπηρεσιών έτους 2016, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο και αξιολόγηση

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή  «Υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου

Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου 2016» και στις 10 Μαΐου 2016  συντάχθηκε με υπ' αρίθμ. 5850/10-

05-2016  πρακτικό διενέργειας, το οποίο έχει ως εξής:
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Στον  Πολύγυρο,  σήμερα  10η Μαϊου  2016,  ημέρα  Τρίτη,  στα  γραφεία  του  Δήμου
Πολυγύρου, συνήλθε η αρμόδια τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών
έτους 2016, αποτελούμενη από τα πιο κάτω αναφερόμενα μέλη, για να ολοκληρώσει το πρακτικό
Δημοπρασίας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  σε  ενιαίο  στάδιο  με  σφραγισμένες
προσφορές,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  παροχή  «Υπηρεσιών  Ταχυδρομείου  Δήμου
Πολυγύρου 2016»  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 4 /2016 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου, Προμηθειών & Αποθήκης  του  Δ. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και με προϋπολογισμό
δαπάνης εργασιών 41.951,36 € με Φ.Π.Α. 23%, που διενεργήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και
για τον οποίο εκδόθηκε η 55/25.4.2016 (περί έγκρισης όρων Δημ/σης) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 36/18.2.16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Πολυγύρου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2016 αποτελείται από
τους:  1) Μπογιατζή Αναστασία,  υπάλληλο Δ/νσης Πολεοδομίας ως Πρόεδρο η οποία παρέστη,  2)
Κυπριώτης Ιωάννης , υπάλληλο Δ.Τ.Υ. ως Τακτικό μέλος, ο οποίος  παρέστη και  3) Θεοδοσιάδου
Ιωάννα, υπάλληλο Δ.Τ.Υ. Δ.Π. ως Αναπληρωματικό μέλος, η οποία παρέστη. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τους κάτωθι φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν
ενώπιόν της την ημέρα της Δημοπρασίας:

1 ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. με αύξοντα αριθμό 1
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με αύξοντα αριθμό 2

και κήρυξε την λήξη της παραλαβής.

Η παραλαβή  και  η  εξέταση  των  προσφορών  στην  πρόχειρη  δημοπρασία  έγινε  από  την
Επιτροπή  Διαγωνισμού  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 Διαγωνισμού 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 τις παρακάτω προσφορές:

1 ACS  -ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. με αύξοντα αριθμό 1
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με αύξοντα αριθμό 2

Στην τεχνική προσφορά του 1ου στη σειρά συμμετέχοντος υπάρχει αναφορά σε πελατολόγιό τους
δίχως λοιπά στοιχεία παρεχόμενης υπηρεσίας (α.α. σύμβασης , ύψος προϋπολογισμού κλπ), δίχως
να δύναται  η  Επιτροπή  να προσδιορίσει  σαφώς  εάν  πρόκειται  για  συμβάσεις  της  τελευταίας
τριετίας όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη.

Στην  συνέχεια  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  την  οικονομική  προσφορά  των  παραπάνω αποδεκτών
προσφορών.

Στη συνέχεια, έλεγξε την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
των  διαγωνιζομένων,  την  αριθμητική  αναγραφή  των  επιμέρους  προσφερόμενων  τιμών  των
συμετεχόντων. 
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Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των
διαγωνιζομένων, η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά απαράδεκτη:

1. ACS -ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε.Ε.  με  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  τον  
Παπαδάκη  Νικόλαο  με  αύξοντα  αριθμό  1,  όπου  η  οικονομική  των  προσφορά  που

κατατέθηκε δεν  ήταν  συμπληρωμένη  στο  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  του  τεύχους
δημοπράτησης που έλαβε από την Υπηρεσία του Δήμου 

η Επιτροπή έκρινε την παρακάτω προσφορά παραδεκτή:

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  (ΕΛΤΑ)  Α.Ε.  με  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  την  κ.
Κουσουλού  Παρασκευή   με  αύξοντα  αριθμό  2,  με  σύνολο  Α)  οικονομικής  προσφοράς
17.446,75 €  για  την  παροχή  των  Υπηρεσιών  ΟΜΑΔΑ Α:  ΥΒΡΙΔΙΚΟ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ,   Β) οικονομικής προσφοράς 12.632,10€  για την παροχή των Υπηρεσιών
ΟΜΑΔΑ Β: ΦΑΚΕΛΛΟ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Για  την  ΟΜΑΔΑ  Γ  :  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (courier)    η  διαγωνιζόμενη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με αύξοντα αριθμό 2, δεν κατέθεσε προσφορά .

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 Διαγωνισμού 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  Διαγωνισμού  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.

Στις  16/05/2016  υποβλήθηκε  ένσταση  από  την  Ανώνυμη  Εμπορική  Εταιρεία  με  την  επωνυμία

«ΑCS-  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά  του  με

αριθμ.πρωτ.  5850/10-05-2016 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής  και  για  το λόγο

αυτό την  Παρασκευή  27 Μαΐου 2016,  συνήλθε η αρμόδια τριμελής επιτροπή διενέργειας

διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών έτους 2016, για την σύνταξη της παρούσας γνωμοδότησης

σχετικά  με  την  ένσταση  που  υποβλήθηκε  από  την  εταιρεία  «ΑCS-  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του  με αριθμ. πρωτ. 5850/10-05-

2016   πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής για την ανάδειξη αναδόχου για την

παροχή  ««Υπηρεσιών  Ταχυδρομείου  Δήμου  Πολυγύρου  2016»  »  και  συντάχθηκε  με  υπ'αριθμ.

6140/27-05-2016 η γνωμοδότηση ένστασης η οποία έχει ως εξής:

Στον Πολύγυρο, στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016,  συνήλθε η

αρμόδια    τριμελής    επιτροπή   διενέργειας    διαγωνισμών   παροχής    υπηρεσιών   έτους

2016,αποτελούμενη  από  τα  πιο  κάτω  αναφερόμενα  μέλη,  για  την  σύνταξη  της  παρούσας

γνωμοδότησης σχετικά με την ένσταση που υποβλήθηκε από  την Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με

την επωνυμία «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

κατά   την   διαγωνιστική διαδικασία   για   την   ανάδειξη   αναδόχου   για   την   παροχή
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«Υπηρεσιών   Ταχυδρομείου   Δήμου Πολυγύρου 2016» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 04/2016

μελέτη  του  Τμήματος  Προϋπολογισμού  Λογιστηρίου  Προμηθειών  και  Αποθήκης  του  Δήμου

Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και με προϋπολογισμό

δαπάνης   εργασιών  41.951,36  €   με   Φ.Π.Α.   23%,   που   πραγματοποιήθηκε   την   10-5-2016

με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στις  10  Μαΐου  2016,  και  για  τον  οποίο

εκδόθηκε η55/2016 (περί έγκρισης όρων Δημ/σης) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα

με   την   υπ΄   αριθμόν  36/18-02-2016  απόφαση   της  Οικονομικής   Επιτροπής   του Δήμου

Πολυγύρου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών έτους 2016 αποτελείται από

τους:  1)  Μπογιατζή   Αναστασία,  υπάλληλο   Δ/νσης   Πολεοδομίας   ως   Πρόεδρο   η   οποία

καιπαρέστη, 2) Κυπριώτη Ιωάννη, υπάλληλο Δ.Τ.Υ. Δ.Π. ως Τακτικό μέλος, ο οποίος και παρέστη

και  3)Μανθόπουλο  Ιωάννη,  υπάλληλο  Δ/νσης  Πολεοδομίας  ως  Τακτικό  μέλος,  ο  οποίος  δεν

παρέστη  και  αναπληρώθηκε  από  την  Θεοδοσιάδου  Ιωάννα,  υπάλληλο  Δ.Τ.Υ.  Δ.Π.,   η  οποία

παρέστη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε την ένσταση της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την

επωνυμία   «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

που   υποβλήθηκε εμπρόθεσμα   προς   την   Επιτροπή   Διαγωνισμού   με   αρ.   πρωτ.   6140/16-5-

2016,   όπως   ορίζουν   οι διατάξεις   του   άρθρου   9   της   σχετικής   διακήρυξης.   Κατά   την

εξέταση   της    εν    λόγω   ένστασης  διαπιστώθηκε ότι  η  προσφορά της  εν  λόγω εταιρείας

απορρίφθηκε  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  διότι  η  Οικονομική  της  Προσφορά  δεν  ήταν

συμπληρωμένη  στο  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  του  Τεύχους  Δημοπράτησης,  της  οποίας

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και την οποία έλαβε η ανωτέρω εταιρεία, πλήρης την 4-5-2016 από

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου. 

Αν και στην περίληψη της διακήρυξης της μελέτης, η οποία αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του

Δήμου   αλλά   και   σε   ημερήσιο   Τοπικό   Τύπο,   αναφέρει   ρητά   ότι   «Τα   τεύχη   και  το

έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  παραλαμβάνονται  από  τα  γραφεία  του  Δήμου  (Γραφείο

Προμηθειών) έως και την   προηγούμενη   του   διαγωνισμού»,   δεν   γίνεται   σαφές   στην

Διακήρυξη   ότι   η   μη   κατάθεση συμπληρωμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς του Δήμου,

αποτελεί ουσιώδες στοιχείο επί ποινής αποκλεισμού.

Ως   εκ   τούτου,   η   εξεταζόμενη   ένσταση   γίνεται   αποδεκτή   και   επομένως   η   προσφορά

της  Εταιρείας  καθίσταται  παραδεκτή  με  συνέπεια  το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  να

διαμορφώνεται ως εξής:

  Οικονομικότερη   προσφορά   για   την   ομάδα  ΟΜΑΔΑ   Α:  ΥΒΡΙΔΙΚΟ   ΚΑΙ   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ   είναι   η   προσφορά   της   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ   (ΕΛΤΑ)   Α.Ε.

με αύξοντα αριθμό 2, με σύνολο οικονομικής προσφοράς 17.446,75 € μικτά (16.742,40 € πλέον

704,35€  Φ.Π.Α 23%)  έναντι  της  προσφοράς  της     «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αύξοντα αριθμό 1 της οποίας είναι 19.188,00 € μικτά

(15.600,00 € πλέον 3588,00 € Φ.Π.Α 23%).

  Οικονομικότερη προσφορά για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β: ΦΑΚΕΛΛΟ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΤΕΛΟΣ είναι η προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. με αύξοντα αριθμό 2,

με  σύνολο  οικονομικής  προσφοράς  12.632,10€  μικτά.  Για  την  ομάδα  αυτή  δεν κατατέθηκε

προσφορά   από   την    «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με αύξοντα αριθμό 1.

  Οικονομικότερη  προσφορά για την ομάδα  ΟΜΑΔΑ Γ:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(courier),   είναι   η   προσφορά   της  «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»    με  αύξοντα   αριθμό  1.   Για  την  ομάδα   αυτή   δεν  κατατέθηκε

προσφορά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.  με αύξοντα αριθμό 2.

Τα παραπάνω τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου, προκειμένου την

εκδίκαση   της   υποβληθείσας   ενστάσεως   και   κατακύρωση   του   διαγωνισμού   ως   προκύπτει

από   την παρούσα γνωμοδότηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 10-05-2016 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών

συμμετοχής, την από 16/05/2016 ένσταση της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την

επωνυμία   «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

την από 27-05-2016 γνωμοδότηση της επιτροπής και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των

μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει  το υπ'αριθμ. 5850/10-05-2016 πρακτικό και την υπ'αριθμ. 6140/27-05-2016 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού

Γ.  Κρίνει  την  ένσταση  της  εταιρείας  «ACS-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως παραδεκτή. 

Δ.  Κατακυρώνει  ως εξής:  α) για  την  ομάδα ΟΜΑΔΑ Α: ΥΒΡΙΔΙΚΟ  ΚΑΙ   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ   στα   ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ   (ΕΛΤΑ)   Α.Ε. (ΑΦΜ. 094026421 -

ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ)   με  οικονομική προσφορά 17.446,75 €

β) για την ομάδα ΟΜΑΔΑ Β: ΦΑΚΕΛΛΟ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)  Α.Ε.  (ΑΦΜ.  094026421  -  ΔΟΥ:  ΦΑΒΕ  ΑΘΗΝΩΝ)  με  οικονομική

προσφορά  12.632,10 €

γ)για  την  ομάδα   ΟΜΑΔΑ Γ:   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (courier),   στην   «ACS-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 094355775 -

ΑΔΑ: 78ΛΟΩΞΜ-ΙΜΓ



ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) στο ποσό των 4.000,00 €  πλέον  Φ.Π.Α.,  διότι  κατέθεσε την μοναδική

προσφορά, η οποία είναι εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Ε.  Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  κ.  Αστέριο  Ζωγράφο για  την  υπογραφή  των

συμφωνητικών. 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     87  / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  6η Ιουνίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 78ΛΟΩΞΜ-ΙΜΓ
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