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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3.715 σφραγίδων, με
δυνατότητα προσαύξησης κατά 20%, για τις Εφορευτικές Επιτροπές, ενόψει της
διενέργειας των προσεχών Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών Εκλογών Μαΐου 2019.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας–Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-072018).
2. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ
133/Α΄/19.072018).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016), την υπ’ αρ.
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17) και την 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ
1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για
την εκλογή βουλευτών», σχετικά με την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την
διενέργεια εκλογών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 25 του Ν. 4585/2018.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Π.Δ. 26/2012 - Εκλογική Νομοθεσία (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/15-3-2012), όπου ορίζεται ότι «ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρμόδιος για την
προπαρασκευή και διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης
εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήμους του νομού Αττικής».
7. Τις υπ’ αρ.12/4ος 2019 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5Ο3) & 13/03.04.2019 (ΑΔΑ:
ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διενέργεια
των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών & Περιφερειακών
Αρχών αντίστοιχα, στις οποίες ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών της
διοίκησης των νέων Δήμων, των αυτοδιοικητικών αρχών της νέας περιφερειακής
περιόδου και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντίστοιχα, θα διεξαχθούν την
Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και οι επαναληπτικές αυτών, όπου χρειαστεί, την επόμενη
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
8. Την με αρ. 1002/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ για δαπάνες διενέργειας εκλογών
της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και
Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΑΔΑ : ΨΜ4Ζ7Λ7-0ΒΘ).
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9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 103914/11.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διενέργειας εκλογών της 26ης Μαΐου
2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΑΔΑ : ΨΞΦ37Λ7-ΝΣΑ).
10. Την με αριθμό 1007/11-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών
Σύναψης Συμβάσεων που διενεργούνται ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον
Μάιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 26/2012, αρ.130, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν. 4412/2016, αρ.221, παρ.3.
11. Τα με αρ. πρωτ.157653/6-5-2019 και οικ.185024/27-9-2018 έγγραφα της Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τα οποία απαιτείται προμήθεια επιπλέον 3.715
σφραγίδων Εφορευτικών Επιτροπών με δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% ενόψει
της διενέργειας των προσεχών Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών Εκλογών Μαΐου
2019.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους Οικονομικούς Φορείς, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές
στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ Λ.
Μαραθώνος, Παλλήνη έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, και ώρα 12.00 μ.μ., ενώπιον
της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των
εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του έτους 2019, για την προμήθεια 3.715
σφραγίδων Εφορευτικών Επιτροπών με δυνατότητα προσαύξησης κατά 20%, ενόψει
της διενέργειας των προσεχών Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών Εκλογών Μαΐου
2019.
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΩΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3.715
(με δυνατότητα
προσαύξησης κατά
20%)

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα ειδών
που
επισυνάπτεται στην παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τους ενδιαφερόμενους
θα πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της
επιχείρησης.
Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί και κατόπιν
συνεννόησης με τη Δ/νση Οικονομικών Κεντρικού Τομέα Αθηνών ,Λ. Συγγρού 80-88,
Αθήνα. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, που έχει
ορισθεί για το σκοπό αυτό.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ή
ανακοίνωσης ανάθεσης) και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 με ευθύνη και
έξοδα του αναδόχου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο της άμεσης παράδοσης ή σε
περίπτωση παράδοσης ειδών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται ή δεν πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες περιγραφές, η Περιφέρεια Αττικής
δύναται χωρίς άλλη διαδικασία να κηρύσσει έκπτωτο τον προμηθευτή, μη δικαιούμενου
τούτου να ζητήσει αποζημίωση, και να προβαίνει (η Περιφέρεια) στην προμήθεια των
ειδών από άλλους προμηθευτές.
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Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για τη διενέργεια των εκλογών του 2019,
που θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.
Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:
 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
 Φόρος Εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού
Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
ορίσθηκε για το σκοπό αυτό.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για την διενέργεια των εκλογών του 2019,
που θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, μετά την προσκόμιση
των σχετικών δικαιολογητικών και τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το
Υπουργείο Εσωτερικών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ:
1.Πίνακας οικονομικής προσφοράς
2.Υπόδειγμα σφραγίδας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δ/νση Προϋπολογισμού
Δνση Οικονομικής Διαχείρισης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STYLIANOS
PROTONOTARIOS
Ημερομηνία: 2019.05.08 14:37:57 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΩΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3.715 (με
δυνατότητα
προσαύξησης
κατά 20%)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.
ΑΘΗΝΑ …………………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….
(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ

