
Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  11-2-2020

     Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv, πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 11η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ. 4212/7-2-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ  3  2  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo  3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισµού  για τη  σύναψη  δηµόσιας σύµβασης  για

την  προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ

προϋπολογισµού µελέτης 40.500,80€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)»  υπενθυµίζει στα µέλη

της  Επιτροπής  την  υπ'αριθµ.35/422/2019  απόφασή  της,  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές

προδιαγραφές,  τα τεύχη δηµοπράτησης  και ο ενδεικτικός  προϋπολογισµός της  υπ'αριθµ. 30/2019

µελέτης  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  για  την  εν  θέµατι  προµήθεια  και

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση αυτής. Σύµφωνα µε την

σχετική υπ'αριθµ. 40799/14-11-2019 διακήρυξη, ορίστηκε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού στις

03-12-2019. 
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      Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ.43/542/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το από

03-12-2019 πρακτικό  Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για την αποσφράγιση προσφο-

ρών, έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση Τεχνικών και  Οικονοµικών προσφορών για

την εν λόγω προµήθεια και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος αυτής, ο οικονοµικός φορέας µε

την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» µε τιµή προσφοράς: Σαράντα χιλιάδες τρια-

κόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (40.388,80 €), συµπ/νου Φ.Π.Α.

       Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο προσωρινός ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισµού κλήθηκε

µε το υπ'αριθµ. 45817/18-12-2019  έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούµενα δι-

καιολογητικά κατακύρωσης.

   Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'  όψιν  της  Επιτροπής  το  από  31-12-2019  Πρακτικό  Αρ.2,

Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής

αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Κόρινθο, την 31/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2/2019

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 40799/14-11-2019 διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. 30/2019 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για

την  «προμήθεια  φακέλων  με  προπληρωμένο  ταχυδρομικό τέλος»,  με  τη  διαδικασία  του  συνοπτικού

διαγωνισμού προϋπολογισμού 40.500,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, ήταν παρόντες οι εξής:

1. Τόγιας Ιωάννης, ως Πρόεδρος.

2. Τσίρτσης Λεωνίδας ως τακτικό μέλος.

3. Σανδραβέλη Παναγιώτα ως Αναπληρωματικό μέλος.

Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τον  παρακάτω φάκελο:

Α/α Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιο-λογητικών

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε) 47106/27-12-2019

Στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν παρέστη εκπρόσωπος του

οικονομικού φορέα. 

Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, αποσφραγίστηκε και ακολούθησε ο έλεγχος

των δικαιολογητικών που περιείχε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε)»

περιείχε:
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-Τα υπ’ αριθμ. 303467/17-10-2019, 313146/25-10-2019, 368741/16-10-2019, 388786/30-10-2019,

24909/30-10-2019,  371001/17-10-2019,  388859/30-10-2019  &  14860/1-11-2019  αντίγραφα  ποινικού

μητρώου για γενική χρήση. 

-Την  υπ’  αριθμ.  511757/2-10-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΕΦΚΑ  περί  μη

οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.

-  Την από 18-6-2019 βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί καταβολής όλων των εργοδοτικών εισφορών για

ασφαλισμένους δικηγόρους.

- Την υπ’ αριθμ. 68278/17-1-2019 βεβαίωση του ΕΦΚΑ 

- Την υπ’ αριθμ. 791831/28-6-2019 βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ

-  Την υπ’ αριθμ. 1450924/12-12-2018 βεβαίωση του ΕΦΚΑ 

-  Τις υπ’ αριθμ. 19995/27-11-2018 & 18918/6-12-2019 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Εισφορών του

Υπουργείου Εργασίας.

-  Την υπ’ αριθμ. 871339/17-7-2019 βεβαίωση του ΕΦΚΑ

- Τις υπ’αριθμ. 15535/27-9-2019 και 18549/19-11-2019 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας του

ΕΔΟΕΑΠ

-Τα  υπ’  αριθμ.  67670381/19-11-2019  &  67863186/18-12-2019  αποδεικτικά  φορολογικής

ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται οι φορείς Κύριας και

Επικουρικής Ασφάλισης  στους οποίους ο φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μη έκδοση απόφασης

για αθέτηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

-Το  υπ’  αριθμ.  62442/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου πτωχεύσεως.

-Το  υπ’  αριθμ.  62443/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

-Το  υπ’  αριθμ.  12204/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  θέσεως  σε

αναγκαστική διαχείριση.

-Το  υπ’  αριθμ.  62444/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.

-Το  υπ’  αριθμ.  62445/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης. 

-Το  υπ’  αριθμ.  62441/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης.

-Το  υπ’  αριθμ.  62440/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας.

-Το υπ’ αριθμ. 27015/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κήρυξης σε κατάσταση

πτωχεύσεως.

-Το υπ’ αριθμ. 2063/2019 Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

-Την υπ’ αριθμ. 1304/2019 βεβαίωση του Εφετείου Αθηνών.

-Ένορκη  βεβαίωση  με  αριθμό  2.787/23-10-2019,  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  και  νομίμου

εκπροσώπου της Εταιρείας, ενώπιον Συμβολαιογράφου.

- Εκτύπωση της ηλεκτρονικής σελίδας της ΑΑΔΕ «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με ημερομηνία

εκτύπωσης 19-11-2019.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

- Το υπ’ αριθμ. 10701/2-12-2019 Πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ.

-Το υπ’ αριθμ. 941564.1369799/18-11-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών.

-Τα  υπ’  αριθμ.  7316  δις/31-5-2013  & 7316/31-5-2013  έγγραφα  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  της

Περιφερειακής Ενότητας  Κεντρικού τομέα Αθηνών.
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-Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με αρ.πρωτ: 1843668/18-11-2019.

-Το υπ’ αριθμ. 948691.1380959/29-11-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών.

-Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με αρ.πρωτ: 1827064/18-10-2019.

-Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ Α.Ε.

-ΦΕΚ  (1868/2014,  1860/2014,  2247/2010,  12779/2009,  8545/2006,  3040/2004,  10952/2003,

2234/2002, 10552/2000, 3063/1999) Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

, ΦΕΚ 1142/1996 Τεύχους Β’ & ΦΕΚ (73/1970, 271/1970) Τεύχους Α’.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ισχύος των νομιμοποιητικών εγγράφων

νόμιμης σύστασης και μεταβολών της.

-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ισχύος των νομιμοποιητικών εγγράφων

νόμιμης σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησής της.

            Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Από  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  περί  επιβολής  προστίμων  από  τα  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος

Επιθεώρησης  Εργασίας,  δεν  ήταν  δυνατό  να  διαπιστωθεί  το  είδος  και  ο  βαθμός  σοβαρότητας  των

παραβάσεων. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή απέστειλε στον οικονομικό φορέα το υπ’αριθμ. 201/03-01-2020

έγγραφο, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ανωτέρω.

Ο  οικονομικός  φορέας  απέστειλε  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (Αρ.  πρωτ.:  701/10-01-2020)  τις

Πράξεις Επιβολής Προστίμου που του έχουν επιβληθεί.  Η επιτροπή μετά  τον έλεγχό τους στις 20/1/2020

διαπίστωσε ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.2.γ της διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια

φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

εισηγείται:

Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε), όπως

ορίζει η υπ’ αριθμ. 40799/14-11-2019 διακήρυξη.

Η Επιτροπή

Τόγιας Ιωάννης

Τσίρτσης Λεωνίδας

Σανδραβέλη Παναγιώτα 

  Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  31-12-2019  Πρακτικού

αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για  την  προµήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ προϋπολογισµού  µελέτης 40.500,80€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  της υπ'αριθµ.30/2019  µελέτης και της υπ'αριθµ.40799/14-11-2019

διακήρυξης διαγωνισµού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού και την  κήρυξη του οικονοµικού

φορέα  µε  την  επωνυµία   «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)  Α.Ε.»  σε  ανάδοχο  της  εν  λόγω

προµήθειας µε  τιµή προσφοράς: Σαράντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά

(40.388,80 €), συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από

31-12-2019  πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

     Ο κ.Πνευµατικός, παίρνοντας το λόγο, λέει πως η παράταξή του θα ψηφίσει το θέµα, ενώ µία

απ΄ τις αρχές του σηµερινού Προέδρου κατά την προηγούµενη δηµοτική αρχή ήταν να µην ψηφίζει
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τις κατακυρώσεις των διαγωνισµών, όταν υπήρχε µόνο µία προσφορά, ενώ τώρα τις ψηφίζει κι ας

υπάρχει µόνο µία προσφορά.

  

    Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού, το ως άνω αναφερόµενο πρακτικό της Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισµού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και

ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.-  Εγκρίνει το  από  31-12-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του  διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης της

προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ

προϋπολογισµού µελέτης 40.500,80€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

      Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισµού και κατακυρώνει την δηµόσια σύµβαση της

προµήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ

προϋπολογισµού µελέτης 40.500,80€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) της υπ'αριθµ.30/2019 µελέτης

και  της  υπ'αριθµ.40799/14-11-2019   διακήρυξης  διαγωνισµού,  στον  οικονοµικό  φορέα  µε  την

επωνυµία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» (Απελλού 1, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094026421, ∆.Ο.Υ.

Φ.Α.Ε. Αθηνών)  µε  τιµή προσφοράς: Σαράντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα

λεπτά (40.388,80 €), συµπ/νου Φ.Π.Α.,   ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α Περιγραφή Είδους
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή

μονάδος (€)
Κόστος Δαπάνης (€)

Α. ΥΛΙΚΑ

1

Φάκελος προπληρωμένος

11Χ23 cm περίπου

εσωτερικού με δεξί

παράθυρο χωρίς

επιτύπωση

Τεμ. 14.000

0,812

(ογδοντα

ένα λεπτά

και δύο

δέκατα του

λεπτού)

11.368,00

(ένδεκα χιλιάδες τριακόσια

εξήντα οκτώ ευρώ)

2

Φάκελος προπληρωμένος

11X23cm περίπου

εσωτερικού χωρίς

παράθυρο χωρίς

επιτύπωση

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΣ

Τεμ. 9.500

3,00

(τρία ευρώ)

28.500,00

(είκοσι οκτώ χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ 1

39.868,00

(τριάντα εννέα χιλιάδες

οκτακόσια εξήντα οκτώ

ευρώ)
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Β. ΕΡΓΑΣΙΑ

3
Επιτύπωση (των φακέλων

με α/α 1 της ομάδας Α)
Τεμ. 14.000

0,03

(τρία λεπτά)

420,00

(τετρακόσια είκοσι ευρώ)

ΦΠΑ 24%

100,80

(εκατό ευρώ και ογδόντα

λεπτά)

ΣΥΝΟΛΟ 2

520,80

(πεντακόσια είκοσι ευρώ

και ογδόντα λεπτά)

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΜΕ ΦΠΑ)

40.388,80

(Σαράντα χιλιάδες

τριακόσια ογδόντα οκτώ

ευρώ και ογδόντα λεπτά)

        Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης για την εν λόγω προµήθεια  ισχύουν οι

διατάξεις του άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

    ∆.-  Η δαπάνη  για  την  ανάθεση  σύµβασης  για  την  εν  λόγω  προµήθεια  θα  βαρύνει  τον

προϋπολογισµό  έτους  2020  και  τον  κωδικό  αριθµό  εξόδου  Κ.Α.  00/6221.0001  µε  τίτλο

«Ταχυδροµικά τέλη» ποσού  40.500,80€ συµπ/νου Φ.Π.Α.. Σχετική η υπ'αριθµ.118/2020 Απόφαση

Ανάληψης Υποχρέωσης.

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  5/32/2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 12-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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