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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
Φαξ:  213 2065015

ΠΡΟΣ:
     
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 650 γευμάτων για τους 
εργαζόμενους που θα εργαστούν για την συγκέντρωση και αναμετάδοση των 
αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 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) και την ορθή 
επανάληψή της.

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).

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. Την ανάγκη προμήθειας 650 γευμάτων για τους εργαζόμενους που θα εργαστούν για τη 
συγκέντρωση και αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης 
Ιουλίου 2019.
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ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν, 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 Πέμπτη 4 Ιουλίου 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 
650 γευμάτων για τους εργαζόμενους που θα εργαστούν για τη συγκέντρωση και 
αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γεύμα

α) Hot dog (ψωμάκι, λουκάνικο, σως)

β) Βrioche με γέμιση γαλοπούλα, τυρί , μαρούλι

γ) γλυκό (muffin σοκολάτα-βανίλια)

δ) αναψυκτικό τύπου cola 330 ml

650 γεύματα

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. 

Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής: 

 0,07% επί της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. 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 παράδοση των γευμάτων θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την Δ/νση Οικονομικών 
Π.Ε.Κ.Τ.Α. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (χώρο προετοιμασίας των εκλογών), στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Αθήνα), στο Πρωτοδικείο Πειραιά 
(Σκουζέ 5, Πειραιάς) και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14, Αθήνα), με 
αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. 

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 τη διενέργεια των εκλογών του 2019, που 
θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πληρωμή του 
αναδόχου θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, μετά την προσκόμιση των σχετικών 
δικαιολογητικών και τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Δ/νση Προϋπολογισμού 
3. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1

Γεύμα

α) Hot dog (ψωμάκι, λουκάνικο, 
σως)

β) Βrioche με γέμιση γαλοπούλα, 
τυρί , μαρούλι

γ) γλυκό (muffin σοκολάτα-βανίλια)

δ) αναψυκτικό τύπου cola 330 ml

650 γεύματα

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης.
 

ΑΘΗΝΑ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….

                                                       (υπογραφή – σφραγίδα)
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