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Θ Ε Μ Α  16ο :΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 17130/2022 τεχνικής έκθεσης, περί προμήθειας
φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

Η Οικονομική  Επιτροπή σήμερα την  20η του  μηνός  Σεπτεμβρίου  του  έτους
2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/09-07-2022), μετά
την  υπ'  αριθμ.  17221/16-09-2022  πρόσκληση του Προέδρου  της,  κ.  Γκιώνη  Αλκ.
Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή και τα επτά (7).

Συμμετέχοντες: 1.Γκιώνης Αλκ.  Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος  -  Αντιδήμαρχος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος  -  Αντιδήμαρχος  4.Ράτης
Σπυρίδων,  5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  6.Λογοθέτης  Κων/νος,  7.Πέτρου  Παναγιώτης
στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού Νικολάου Σωτηρίου.

Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -
Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  &  Πισίων,  ήτοι  οι  κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος,
Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,  Γκεζερλής  Γεώργιος  και  Λάμπρου
Δημήτριος, αντίστοιχα.

Επί του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4  του  Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το
άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4674/2020 ‘’Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ  Α΄ βαθμού’’.

2.Η υπ΄αριθμ.  17130/15-09-2022 τεχνική έκθεση -προϋπολογιστικός πίνακας
του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  φακέλων  με  προπληρωμένο  τέλος  και
επιβάρυνση επιτύπωσης στοιχείων, προϋπολογισμού δαπάνης 31.116,00 €. 

3.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση  για  ταχυδρομικά τέλη Κ.Α. 00-6221.001

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και απέχοντος
του  δ.σ.  κ.  Λογοθέτη  Κων/νου, ο  οποίος  διαφωνεί  με  τον  τρόπο διεξαγωγής της
συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του δ.σ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 17130/15-09-2022 τεχνική έκθεση - προϋπολογιστικό
πίνακα του Δήμου, που αφορά την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος και
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επιβάρυνση  επιτύπωσης  στοιχείων,  προϋπολογισμού  δαπάνης  31.116,00  €,    η
οποία έχει ως ακολούθως  :

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
     Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται από το Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας
- Αγίων Θεοδώρων η προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος
για  την  κάλυψη  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  για  την  αποστολή  εγγράφων  και
αλληλογραφίας .  

2.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
α/α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1. Φάκελοι  (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ) 11Χ23 τμχ 1,00 30.000,00 30.000,00

2.

   

Επιβάρυνση  επιτύπωσης  στοιχείων
μονοχρωμίας ανά φάκελο

     τμχ            0,03 30.000,00     900,00

Προϋπολογισθείσα δαπάνη          30.900,00

Φ.Π.Α. 24%  (2)       216,00

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 31.116,00

3.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
          Η  υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί  μετά από σχετική
απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58
του Ν. 3852/2010, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006,  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.  13  του  άρθρου  20  του  Ν.  3731/2008  και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
καθώς και με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Κ.Α.  00-6221.001 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» με την σχετική
πίστωση του οικονομικού έτους 2022. 

 Η παράδοση των υπό προμήθεια φακέλων θα γίνει  θα  γίνει  τμηματικά  μετά από
προηγούμενη  επικοινωνία  με  αρμόδιο  υπάλληλο  για  την  ημερομηνία  παράδοσης
τους. 

 Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.
  Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο ( βαρύνει μόνο την επιτύπωση των φακέλων)
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και

την έκδοση των σχετικών παραστατικών.
              Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  392/2022. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Ράτης Σπυρίδων
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος

   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 4.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
5.Πέτρου Παναγιώτης
6.Λογοθέτης Κων/νος
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