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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    
 
Για την Για την Για την Για την προµήθεια µελανοταινιών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών τπροµήθεια µελανοταινιών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών τπροµήθεια µελανοταινιών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών τπροµήθεια µελανοταινιών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών τηηηης Π.Ε.Α.Α. ς Π.Ε.Α.Α. ς Π.Ε.Α.Α. ς Π.Ε.Α.Α. 
FUJITSUFUJITSUFUJITSUFUJITSU    printerprinterprinterprinter    ribbonribbonribbonribbon    DDDD30303030LLLL----9001900190019001----0601 και 0601 και 0601 και 0601 και PRKPRKPRKPRK 4287, οι οποίες είναι απαραίτητες για την  4287, οι οποίες είναι απαραίτητες για την  4287, οι οποίες είναι απαραίτητες για την  4287, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
έκδοση αδειώέκδοση αδειώέκδοση αδειώέκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχηµάτων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης (950,00ν οδήγησης και κυκλοφορίας οχηµάτων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης (950,00ν οδήγησης και κυκλοφορίας οχηµάτων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης (950,00ν οδήγησης και κυκλοφορίας οχηµάτων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης (950,00€) €) €) €) 
ενιακοσίων πενήντα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ενιακοσίων πενήντα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ενιακοσίων πενήντα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ενιακοσίων πενήντα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.     
                                                                        
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:    

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις 
όµοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωµένη διοίκηση- Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα 
άρθρα 5 παρ 1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   

2.  Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

4. Τις διατάξεις του Π.∆..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. Την υπ’αρίθµ. 1327/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης 

και διάθεσης πίστωσης ύψους 950,00€ για την άµεση προµήθεια των µελανοταινιών της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της  Π.Ε.Α.Α 

6. Την υπ’αρίθµ. 142211/18-07-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:ΒΛ457Λ7-
ΞΜΘ), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 252 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής 
της Υ∆Ε Ανατολικής Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθµ. 1659/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων 
της οικ.163741/21-8-2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

8. Την  οικ.163741/21-8-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω 
προµήθεια. 

9. Την υπ΄αριθµ. 1785/30-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί µαταίωσης 
της υπό στοιχείο 8 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επανάληψής της µε αλλαγή 
των όρων ως προς τις ποσότητες και έγκριση των όρων αυτής. 

    
    

ΚΑΛΕΙ ΚΑΛΕΙ ΚΑΛΕΙ ΚΑΛΕΙ     
    
Όσους επιθυµούν, να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τµήµατος 
Προµηθειών), 17ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 15351  Παλλήνη, ισόγειο,  έως  τις  25252525 / 0 / 0 / 0 / 09999 / 201 / 201 / 201 / 2013333, ηµέρα  ηµέρα  ηµέρα  ηµέρα 
ΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτηΤετάρτη    καικαικαικαι ώρες  ώρες  ώρες  ώρες 8888:00:00:00:00    ––––    11114444::::30303030, έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΑΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥOOOO    
 
Παλλήνη: Παλλήνη: Παλλήνη: Παλλήνη:         19191919    ////    00009999    / 20/ 20/ 20/ 2011113333    
 
Αρ. πρωτ.Αρ. πρωτ.Αρ. πρωτ.Αρ. πρωτ.::::    οοοοικ.ικ.ικ.ικ.        181511181511181511181511    

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι7Λ7-ΥΗΛ



µελανοταινιών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.,  οι οποίες θα φέρουν 
και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα. 

Ο πίνακας µε τις προς προµήθεια µελανοταινίες, ο τύπος αυτών, καθώς και οι ζητούµενες 
ποσότητες περιγράφονται  στο Παράρτηµα της παρούσας.  

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Κεντρικού Καταστήµατος της Π.Ε.Α.Α. και η διάθεσή της γίνεται από την Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 17οχλµ. Λεωφ. Μαραθώνος    Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος (∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 

Επίσης είναι διαθέσιµη και στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση:  wwwwwwwwwwww....pattpattpattpatt....govgovgovgov....grgrgrgr.... 
Ο Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Οικονοµικού έτους 2013, 
ως εξής: Ε.Φ.05072,  ΚΑΕ  1111 «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης & µικροεξοπλισµού 
γραφείων» , σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.  

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνοςΜειοδότης θα αναδειχθεί εκείνοςΜειοδότης θα αναδειχθεί εκείνοςΜειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές  του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές  του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές  του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές 
ΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφές    (Παράρτηµα(Παράρτηµα(Παράρτηµα(Παράρτηµα) και ) και ) και ) και θα προσφέρει τη συνολικάθα προσφέρει τη συνολικάθα προσφέρει τη συνολικάθα προσφέρει τη συνολικά    χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χωρίς χωρίς χωρίς χωρίς 
Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.    

    
         Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής 
αξίας(χωρίς ΦΠΑ): 
 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 
- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου. 
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%. 
       Επίσης βαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 
(Φόρος εισοδήµατος 4%). 
 
      Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 

Η αποσφράγιση των  προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική 
Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). 
 
 
 
 

Η Η Η Η     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ     
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

    
    
    
    
    

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ    
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