
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Βέροια  29/1/2018  
 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                             Προς : Οικονομική Επιτροπή 
Τμήμα Προμηθειών 

Πληρ. A. Μιζαντζίδου 
Τηλ. 2331350616 
 
Θέμα:  Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και 
ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε΄ του Ν.3852/2010, η  Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

Βάσει της αρ. 707/2017  αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, η δαπάνη , οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με 
φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων, εκδόθηκε από 
τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτές δύο εταιρείες, συγκεκριμένα, οι εξής: 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. (για την ΟΜΑΔΑ Α),2. ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (για 
την ΟΜΑΔΑ Β) 

Με την αριθμ. 840/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  έγινε η  έγκριση του από 
1.12.2017 1ΟΥ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη των εταιρειών  

1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. (για την ΟΜΑΔΑ Α), 
2. ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (για την ΟΜΑΔΑ Β) ως προσωρινών αναδόχων του 

διαγωνισμού. 
Στις 11-1-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το υπ’ αρ. 2/11-1-2018 πρακτικό με το οποίο προτείνει 
την κατακύρωση της προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ Α στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. » ενώ η εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. κλήθηκε να 
προσκομίσει ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Στις 26-1-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (για την 
ΟΜΑΔΑ 2) και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το υπ’ αρ. 3/26-1-2018 πρακτικό με το οποίο 
προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ Β στην εταιρία 
«ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
2. Την αριθμ. 41954/16-11-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 
5. Την αρ. 19/10-1-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης και 

την αρ. 85/4-1-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Καλείται να αποφασίσει: 
Την έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 2/11-1-2018  και 3 /26-1-2018 πρακτικών της επιτροπής 

διαγωνισμού για την «υπηρεσία κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους 



προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων» και την κατακύρωση της 
υπηρεσίας: 

1. για την ΟΜΑΔΑ Α- υπηρεσία κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους 
προπληρωμένου τέλους, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ ΕΛ.ΤΑ Α.Ε., με 
ΑΦΜ:094026421, ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: ΑΠΕΛΛΟΥ 1,  έναντι του συνολικού ποσού 
των 24.215,00€ χωρίς ΦΠΑ (24.378,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

2. για την ΟΜΑΔΑ Β-  Υπηρεσία ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων στην εταιρία 
ΤΑΧΥΜΕΤΕΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. () με ΑΦΜ:099759170, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: Λ. 
Βουλιαγμένης 115-117 & Ηλίου Ηλιού,  έναντι του συνολικού ποσού των 1.712,60€ χωρίς 
ΦΠΑ (2.123,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
 
 

Ασλάνογλου Στυλιανός 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


