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Αγ. Στέφανος 2 /08/2019
Αριθ. πρωτ : …31626..

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια αντικειµένων και ταχυδροµικών υπηρεσιών
έκδοσης /εκτύπωσης , εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων,
οµάδα Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και

την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί

ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Την υπ’ αριθ. 1/2019 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας που ενσωµατώθηκε στα

παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
6. Το

υπ’ αριθ. πρωτ. 12112/12.03.2019 τεκµηριωµένο αίτηµα διατάκτη για ανάληψη
υποχρέωσης

7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των υπηρεσιών

, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ004595598

8. Την

έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
19REQ004621024, 19REQ004620945

αιτήµατος

λαµβάνοντας

Α∆ΑΜ:

9. Την υπ’ αριθ. 473/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 00.6221) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α:

Ψ∆ΙΙΩ93-ΚΩΡ)
10. Την υπ’ αριθ. 474/13.3.2019 (Κ.Α.Ε. 25.6615.0003) απόφαση ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α:

ΨΤ∆6Ω93-ΙΞΧ)
11. Την υπ’

αριθ.
116/26.03.2019
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α)η υπ’ αριθ. 1/2019 µελέτη της ∆/νσης Εσόδων και Περιουσίας β) οι
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού
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12. Την υπ’ αριθ. 123/2.04.2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ορίσθηκε η

επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού
13. Την υπ’ αριθ. 2227/16267/16.04.2019 διακήρυξη.
14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19558/17.05.2019

Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 123/2.04.2019 απόφαση
Οικονοµικής , σύµφωνα µε το οποίο έγιναν δεκτές όλες οι εταιρείες που κατέθεσαν
προσφορά
και συγκεκριµένα α) η εταιρία µε την επωνυµία «CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Α της τεχνικής µελέτης,
β) η εταιρία µε την επωνυµία «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,
υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Β της τεχνικής µελέτης, 3) η εταιρία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ» , υποβολή συµµετοχής για τις Οµάδες Α & Β της τεχνικής
µελέτης
δ) η συµµετέχουσα
εταιρία µε την επωνυµία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ» , υποβολή συµµετοχής για την Οµάδα Β της τεχνικής µελέτης
και ε) η εταιρία µε την επωνυµία «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υποβολή
συµµετοχής για την Οµάδα Α της τεχνικής µελέτης και ορίσθηκε ως ηµεροµηνία ανοίγµατος
των οικονοµικών προσφορών η ∆ευτέρα 20-05-19 και ώρα 10:00 πµ.

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19755/20.05.2019 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο, προτείνονται ως προσωρινοί ανάδοχοι, ανά οµάδα, οι
εταιρείες:

ΟΜΑ∆Α Α: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ

1

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2019

2020

17.100,00

17.100,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
34.200,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

8.208,00

42.408,00

ΟΜΑ∆Α Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
1

PROCESSING SERVICES SIA
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.762,00

3.762,00

7.524,00

1.805,76

9.329,76

16. Την υπ’ αριθ. 186/24.05.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία

εγκρίθηκαν τα υπ’ αριθ. πρωτ. 19558/17.05.2019 και 19755/20.05.2019 Πρακτικά της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και ανακηρύχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι για την
Οµάδα Α η εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µέχρι το ποσό των
42.408,00€ συµπ/νου ΦΠΑ και για την οµάδα Β η εταιρεία «PROCESSING SERVICES SIA
GREECE ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µέχρι το ποσό των 9.329,76€ συµπ/νου ΦΠΑ.

17. Την προδικαστική προσφυγή µε γενικό αριθµό κατάθεσης (ΓΑΚ)- Αρχή Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 746/20.06.2019 της εταιρείας µε την επωνυµία
«CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθ. 186/24.05.2019
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

18.

Την προδικαστική προσφυγή µε γενικό αριθµό κατάθεσης (ΓΑΚ)- Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 787/28.06.2019 της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 186/24.05.2019 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.

19. Τις παρεµβάσεις των εταιρειών «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΗΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «CITIPOST Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά των άνω προδικαστικών προσφυγών.
20. Τις υπ’ αριθ. 805,806 /2019 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
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21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31311/30.07.2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο :
«Σύµφωνα µε την απόφαση µε αρ. 805 & 806/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών επί της προδικαστικής προσφυγής µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης (ΓΑΚ)746/20-62019 της εταιρείας µε την επωνυµία «Citipost Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» µε διακριτικό
τίτλο «Citipost ΙΚΕ», ακυρώθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που παρέλειψε να
καλέσει την εταιρία «ΩΡΙΩΝ ΕΠΕ» προκειµένου να διευκρινίσει εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις που
υποβλήθηκαν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό από τον Θεοφάνους Γεώργιο υποβλήθηκαν υπό την
ιδιότητά του ως νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας αυτής και ανέπεµψε την υπόθεση στην
αναθέτουσα αρχή για να ενεργήσει.
Σε συµµόρφωση της απόφασης η Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε την 26/07/2019 από τον
διαχειριστή του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, την ηλεκτρονική ειδοποίηση της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ
ΕΠΕ» προκειµένου να διευκρινίσει εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλε ο Θεοφάνους
Γεώργιος υποβλήθηκαν υπό την ιδιότητά του ως νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας αυτής.
Στην συνέχεια η «ΩΡΙΩΝ ΕΠΕ» έστειλε την υπεύθυνη δήλωση του Θεοφάνους Γεώργιου µε την
διευκρίνιση ότι ενεργεί µε την ιδιότητά του ως νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την τελευταία, και στο πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω
διαγωνισµό, κάνει δεκτές:
Για την οµάδα Α
1) την επιχείρηση «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διότι η οικονοµική
προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη
του προϋπολογισθέντος κόστους
Για την οµάδα Β
1) την επιχείρηση «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι η
οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και
χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους
Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο αυτών
από την ηλεκτρονική πλατφόρµα, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική
Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, ανά οµάδα, τις εταιρείες που παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσαν ήταν χαµηλότερη του
προϋπολογισθέντος κόστους.
Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινοί
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΟΜΑ∆Α Α: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ανάδοχοι,

ανά

οµάδα,

οι

εταιρείες

που

ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Χ. ΦΠΑ
2019

2020

17.100,00

17.100,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
34.200,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

8.208,00

42.408,00

1.805,76

9.329,76

ΟΜΑ∆Α Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
1

PROCESSING SERVICES SIA GREECE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.762,00

3.762,00

7.524,00

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
για:
1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 31311/30.07.2019 Πρακτικού Νο3
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και

της Επιτροπής

Σελίδα 3 από 4

2.- Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την οµάδα ΟΜΑ∆Α Α: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ του διαγωνισµού την εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µέχρι
το ποσό των 42.408,00€ συµπ/νου ΦΠΑ καθώς δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις
από την εταιρεία και έγιναν δεκτές από την Επιτροπή ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού.
Κατά τ΄ άλλα ισχύει η υπ’ αριθ. 186/24.05.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

O ∆ήµαρχος
Μ.Ε.∆.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
Συνηµµένα:
1) Το Πρακτικο Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού .
Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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