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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ. Τ. ΑΘΗΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88
Τ.Κ.: 11741 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Ασημακοπούλου 
Τηλ.: 213 2065132, 134
Φαξ:  213 2065015

ΠΡΟΣ: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ

                                                      
                                                                                                  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης 
συσκευασμένης σε σακουλάκια (σακουλάκια Α και Β) για τον εφοδιασμό των 
εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Αττικής, για τις 
Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Έχοντας υπόψη: 

1. 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). 

2. 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.

3. 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.

4. 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». 

5. Το υπ’ αρ. 56 Π.Δ./2019 (ΦΕΚ 97/Α’/11-6-2019) περί διάλυσης της Βουλής της ΙΖ΄ Περιόδου 

Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, προκήρυξης εκλογής Βουλευτών της 7η Ιουλίου  2019 και 

σύγκλησης της Νέας Βουλής την 17η Ιουλίου 2019-06-2019.

6. Την με αρ. 1523/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 

διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ για δαπάνες διενέργειας των Εθνικών εκλογών της 7Ης 

Ιουλίου 2019  (ΑΔΑ : 9ΕΙΦ7Λ7-3ΗΨ).

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 302209/20.06.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για 

την κάλυψη δαπανών διενέργειας Βουλευτικών Εκλογών της 7ης  Ιουλίου 2019 (ΑΔΑ : 78ΓΞ7Λ7-

ΕΡΜ).
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8. Την με αριθμό 1599/14-06-2019 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 την 7η Ιουλίου 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.(ΑΔΑ: ΨΘΠΩ7Λ7-95Ν)

9. Τα από 20/6/19 ενημερωτικά των αρμοδίων για τα εκλογικά συνεργεία, που συγκροτήθηκαν ενόψει 

των βουλευτικών εκλογών, για την προμήθεια μεταξύ άλλων γραφικής ύλης.

ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Τους Οικονομικούς Φορείς, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 

γραφείο 311, την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς 

Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την 7η 

Ιουλίου 2019, για την προμήθεια γραφικής ύλης συσκευασμένης σε σακουλάκια (σακουλάκια Α και Β) 

για τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Αττικής, 

για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οικονομικής προσφοράς (Α΄ 

και Β΄).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

1. Η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους είναι 2.800 τεμάχια.

2. Τα υλικά του πίνακα Α, θα συσκευαστούν σε σακούλες διαστάσεων 30Χ40 εκατ.(συσκευασία Α) και 

οι ποσότητες ανά σακούλα φαίνονται στην στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ του πίνακα Α. 

3. Η παράδοση των συσκευασμένων υλικών (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α) θα συντελεστεί στον εκθεσιακό χώρο 

του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Περιστύλιο).

4. Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών συσκευασμένο μέχρι τη Δευτέρα 

1η Ιουλίου 2019.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β

1. Η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους είναι 2.400 τεμάχια.

2. Τα υλικά του πίνακα Β, θα συσκευασθούν σε σακούλες διαστάσεων 30Χ50 εκατ.(συσκευασία Β) και 

οι ποσότητες ανά σακούλα φαίνονται στην στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ του πίνακα Β.

3. Η παράδοση των συσκευασμένων υλικών (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β) θα συντελεστεί στο κτίριο της 

Περιφέρειας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 80-88, ΙΣΌΓΕΙΟ.

4. Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών συσκευασμένο μέχρι τη Δευτέρα 

1η Ιουλίου 2019.
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    Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

   Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα και 

μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και να 

σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

   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) 

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.

   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: 

 0,07% 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.

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: 

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 

2. Δ/νση Προϋπολογισμού 

3. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α

Α/Α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑ

1 Ταμπόν σφραγίδας  7Χ11 cm 1

2 Μελάνι ταμπόν (μικρό φιαλίδιο) 1

3 Στυλό διαρκείας  μπλέ 3

4 Δεματικά πλαστικά (Τσέρκια) 10

5

Συρραπτική  μηχανή μεγάλη 

τύπου τανάλιας δυνατότητας 

συρραφής 20-25 φύλλων 

(συρραφίδες 24/6) 1

6

Συρραφίδες για την παραπάνω 

συρραπτική μηχανή 1

7 Σελοτέιπ 1

8 Φιαλίδιο Διορθωτικού Υγρού 1

9 Δακτυλοβρεχτήρα 1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.800 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

 

ΑΘΗΝΑ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………………………….

                                                       (υπογραφή – σφραγίδα)
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Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β

Α/Α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ

1 Χάρακας  πλαστικός 40 cm 

1

2 Κόλλες αναφοράς διπλές 

15

3 Φύλλα καρμπόν (πλαστικά 

χειρός) 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.400 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

 

ΑΘΗΝΑ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………………………….

                                                                       (υπογραφή – σφραγίδα)
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