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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΓΟΡΑΣ

Για  την  προμήθεια  εβδομήντα  χιλιάδων  (70.000)  καψυλίων  (πριτσίνια)  για  την  συρραφή 
φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. 
ΦΠΑ. 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.  37419/13479/08-05-2018  (ΦΕΚ  1661/τ.Β΄/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής  περί  τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

5. Το  Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/τ.Α΄/26-03-2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»

9. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα  «Εκλογή  Τακτικών  και  Αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής».

10. Την υπ’ αρ.  οικ.  48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/ΟΥΔΔ/10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής».
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11. Την  υπ’  αρ.  οικ.  130459/2-7-2018  (ΦΕΚ  2780/τ.Β/12-07-2018)  Απόφαση  Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 
σε Περιφερειακούς  Συμβούλους  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  παροχή εξουσιοδότησης  «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-ΠΓ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2018.

13. Την  υπ’ αριθμ.  Α3/οικ.50984/7947/22-11-2013  (ΦΕΚ  3056/τ.Β΄/02-12-2013)  Απόφαση  του 
Υφυπουργού Υποδομών,  Μεταφορών & Δικτύων  όπου στο άρθρο 26 “Δελτίο  Εκπαίδευσης 
Εξέτασης (ΔΕΕ)” αναφέρεται:   «Η φωτογραφία τύπου διαβατηρίου στηρίζεται με «πριτσίνια»  
και σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας».

14.   Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.113221/08-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, με το οποίο μας γνωστοποιείται η ανάγκη ετήσιας προμήθειας 
εβδομήντα  χιλιάδων  τεμαχίων  (70.000τμχ)  καψυλίων  (πριτσίνια)  για  τη  συρραφή  των 
φωτογραφιών στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης υποψηφίων οδηγών. 

15. Την  υπ’  1814/2018  (ΑΔΑ:  683Φ7Λ7-53Δ)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα: 
«Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  προμήθεια  εβδομήντα  χιλιάδων  (70.000) 
καψυλίων (πριτσίνια) για την συρραφή φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης 
(ΔΕΕ)  υποψηφίων  οδηγών της  Δ/νσης  Μεταφορών και  Επικοινωνιών   Π.Ε  Δυτικού  Τομέα 
Αθηνών, προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. ΦΠΑ».  

16. Την υπ’ αρ. 144308/20-07-2018  (ΑΔΑ:7ΧΑΚ7Λ7-178) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 2763 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής. 

17. Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται  στο συνολικό ποσό των  600,00 €,  συμπ. ΦΠΑ και  θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 169901 προϋπολογισμού 2018 του ειδικού φορέα 03072. 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 
παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 
4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359,  fax 213 2114420,  μέχρι την 14-09-2018 ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την 

Προμήθεια  εβδομήντα  χιλιάδων  (70.000)  καψυλίων  (πριτσίνια)  για  την  συρραφή 
φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. 
ΦΠΑ.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
τιμής.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια



εβδομήντα χιλιάδων (70.000) καψυλίων (πριτσίνια)  χρώματος μεταλλικό ασημί, εξωτερικής 

διαμέτρου 6  mm  , διαμέτρου οπής 4  mm   και μήκους 5  mm  ,   

για την συρραφή φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών 
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 600,00 € 
συμπ.ΦΠΑ 24%. 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα 
του οικονομικού φορέα και στην όψη του να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
«Προμήθεια  εβδομήντα  χιλιάδων  (70.000)  καψυλίων  (πριτσίνια)  για  την  συρραφή 
φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. 
ΦΠΑ»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail.) 

Οι προφορές των συμμετεχόντων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:

 Οικονομική προσφορά   (εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  

Η   οικονομική προσφορά   δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του   Παραρτήματος   
Α΄.

      Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

 Υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται 
για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Η   Υπεύθυνη δήλωση    δύναται   να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του   Παραρτήματος Β΄.  

Σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων 
πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,  ακόμα και  αν  άλλως ορίζεται  στην 
εκάστοτε προκήρυξη.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο  χρόνο, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μειοδότης  θα  αναδειχθεί  εκείνος  ο  οποίος  θα  προσφέρει  την  πλέον    συμφέρουσα  από   
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ



Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί  κατόπιν συνεννόησης με τη  Δ/νση Οικονομικών 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών στα γραφεία της Δ/νσης  Μεταφορών & Επικονωνιών Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, ισόγειο.

Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 
παρακολούθησης και  παραλαβής ειδών και  υπηρεσιών,  με  τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προμηθειών. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
απόσυρσης  μέρους  ή  όλου  του  εξοπλισμού  ή  για  οποιοδήποτε  άλλο  λόγο  εκλείψει  ολικώς  ή 
μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών του αναδόχου που αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των ειδών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της παράδοσης των ειδών και μετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης 
και  παραλαβής  προμηθειών  και  παροχής  υπηρεσιών,  υπό  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης 
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
3. Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  καθώς  και  οποιοδήποτε  άλλο 

έγγραφο  τυχόν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την 
πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

    Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 169901 προϋπολογισμού 2018 του ειδικού φορέα 03072.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την  17-09-2018  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης  παρέχονται  από  την 
Υπηρεσία.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος), και στο Διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.  gr  .

Κοινοποίηση:

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Παναγιώτα Παπαθανάση 

http://www.patt.gov.gr/


-Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)                                                    
Email: site@patt.gov.g  r  

mailto:site@patt.gov.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Τεμάχια 
Τιμή 

Τεμαχίου

Συνολική 
Τιμή προ 

ΦΠΑ

1
Καψύλια  (πριτσίνια)  -   μεταλλικά ασημί,  
εξωτερική διάμετρος 6mm,   
Διάμετρος οπής 4mm,   Μήκος  5mm

70.000  

Σύνολο προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Πόλη Οδός Αριθμός Τ.Κ

 Τηλέφωνο Fax Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων  της υπ’ αρ.: ………./    -     -2018 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, σχετικά με την  προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) 
καψυλίων (πριτσίνια) για την συρραφή φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) 
υποψηφίων  οδηγών  της  Δ/νσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  Π.Ε  Δυτικού  Τομέα  Αθηνών, 
προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. ΦΠΑ.  

Ημερομηνία:  …………………      /     /2018

Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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