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                                                                                                                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

 

                         Βακμόσ αςφαλείασ:  Αδιαβάκμθτο 

                         Χρόνοσ Διατιρθςθσ :  Σριετία 

                         Προτεραιότθτα :   Επείγον 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΧΝ 

ΣΜΗΜΑ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΝΑΦΗ 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ        : Κυν/νος Παλαιολόγος 9 

ΣΑΥ. ΚΧΓΙΚΑ  : 104 38 

Πληποθοπίερ    : Δλεάννα ακελλαποπούλος 

Σηλέθυνο             : 210 5223142 

Ηλ. Σασ/μείο: e.sakellaropoulou@athens.gr  

 

 

              ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ  

ΓΙΑ ΣΘ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΑΓΙΔΩΝ» 

 

CPV: 35121500-3 (φραγίδεσ) 

   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

11.191,00€  ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. Σου Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018) «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ-Βελτίωςη τησ οικονομικήσ και 

αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+. 

2. Σου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 

(προςαρμογή ςτισ οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Σου Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει. 

4. Σου Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 

2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 21 και 23 του 

άρκρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Αϋ). 

5. Σου Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) – Παρ. Η’ «Προςαρμογή τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 

2011/7 τησ 16ησ Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ» όπωσ ιςχφει. 

6. Σου Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Αϋ 59/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του 

Τπουργείου Δικαιοςφνησ».  

7. Σου Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ36/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίηςη και αναμόρφωςη του 

ρυθμιςτικοφ πλαιςίου των δημοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυθμίςεισ προμηθειϊν ςτουσ τομείσ τησ 

άμυνασ και τησ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για την ανάπτυξη, τισ υποδομζσ και την υγεία». 

8. Σθσ ΚΤΑ (ΦΕΚ Β 3075/2021) «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η..)». 

9. Σου Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με τη υποχρζωςη ανάρτηςησ Νόμων και 

Πράξεων των Κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 

Αρ. Πρωτ. Δ.Αθηναίων

271692 - 09/10/2022

mailto:e.sakellaropoulou@athens.gr
ΑΔΑ: 61Π6Ω6Μ-ΝΨΧ



2 
10. Σου N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα αρχιτεκτονική τησ αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ-

Πρόγραμμα Καλλικράτησ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

11. Σου Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, και ιδιαίτερα το άρκρο 209 παράγραφοσ 9, εδάφιο βϋ ςφμφωνα με το οποίο για τθν απευκείασ 

ανάκεςθ απαιτείται απόφαςθ Δθμάρχου. 

12. Σου Ν. 2859/7.11.2000  (ΦΕΚ 248 Α’) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ» (Άρκρο 22). 

13. Σου άρκρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεφχοσ Α'): «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

14. Σου Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» και τθσ υπ’ αρ. 

2/1000018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Τπ. Οικ. περί κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν 

ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. 

15. Σου Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

16. Σου Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεφχοσ Α') «Περί οικονομικήσ διοικήςεωσ και λογιςτικοφ των 

Δήμων και Κοινοτήτων», όπωσ ιςχφει. 

17. Σου Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/9-1-1989) «Κωδικοποίηςη διατάξεων νόμων για το υμβοφλιο τησ Επικρατείασ», 

άρκρα 45 ζωσ 56 περί ζννομθσ προςταςίασ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των άρκρων 118 και 119. 

18. Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) 

τθσ ΕΕ και με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019. τα πλαίςια των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, των 

διοικθτικϊν ενεργειϊν και των λοιπϊν προβλεπόμενων υποχρεϊςεων, θ Ανακζτουςα Αρχι διαχειρίηεται, 

επεξεργάηεται, αποκθκεφει και διακινεί δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε περίπτωςθ όπου τζτοια 

ζχουν κατατεκεί από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, πάντοτε ςτα πλαίςια του αρχικοφ ςκοποφ 

επεξεργαςίασ, τθσ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθσ ενάςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Οι 

φορείσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ςυναινοφν ςτα ανωτζρω αναφερόμενα. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO). Σθλ. Επικοινωνίασ 

210 5277519, dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 

 

ΚΑΘΩ ΚΑΙ: 

1. Σο υπ’ αρ. πρωτ. 152766/01-06-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010727951 2022-06-10) Πρωτογενζσ Αίτθμα τθσ 

Διεφκυνςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ, Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

2. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 161165/09-06-2022 (ΑΔΑ:62ΓΘΩ6Μ-ΚΑΧ, ΑΔΑΜ:22REQ010728065 2022-06-10) 

Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (Α00886), που αποφαςίηει τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ, 

κακϊσ και τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 5.595,50€  για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ 

πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του διμου Ακθναίων Οικ. ζτοσ 2022 Φορζασ 10, Δ/ΝΘ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ-5  Κ.Α 6614.999 «Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν γραφείου» για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ που αφορά τθν προμικεια ςφραγίδων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του 

Διμου Ακθναίων και δζςμευςθ ποςοφ 5.595,50€ για το οικονομικό ζτοσ 2023,  

3. Σο υπ’ αρ. πρωτ. 238293/08-09-2022 ζγγραφο αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ, Σμιμα 

Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προσ τθ Δ/νςθ Προμθκειϊν, με το οποίο 

διαβιβάηει τα ςχετικά ζγγραφα,   

4. Σθν από 29-06-2022 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ, Σμιμα Διοικθτικισ 

Τποςτιριξθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ότι για τθ νζα διαδικαςία προμικειασ ςφραγίδων βαρφνεται 

ο Κ.Α 6614.999 Φ10 Δ5 ςτον οποίο δεν εκκρεμεί καμία άλλθ ομοειδισ διαδικαςία, 

5. Σισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων και τον Ενδεικτικό Προχπολογιςμό τθσ 

Διεφκυνςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ, Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,  

6. Σο γεγονόσ ότι θ δαπάνθ είναι μζχρι 11.191,00€ πλζον ΦΠΑ 24%. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

 

Α. Σην ζγκριςη τησ «Προμήθειασ φραγίδων, για την κάλυψη των αναγκϊν των υπηρεςιϊν του Δήμου 

Αθηναίων», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 11.191,00€  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% με τθ 

διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ  με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 118 του Ν.4412/2016. 

 

Β. Σην ζγκριςη τησ Μελζτθσ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ –υγγραφι Τποχρεϊςεων-Ενδεικτικόσ 

Προχπολογιςμόσ) τθσ Διεφκυνςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ, Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ & 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

Γ. Σην εξουςιοδότηςη τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ όπωσ προβεί ςε κάκε περαιτζρω ενζργεια επί 

ςκοπϊ υλοποίθςθσ του εν κζματι αντικειμζνου. 

Θ προσ παροχι προμικεια κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του κοινοφ λεξιλογίου  δθμοςίων 

ςυμβάςεων CPV: 35121500-3 (ςφραγίδεσ). 

Χρόνοσ ζναρξησ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του  υπογεγραμμζνου 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. (παρ. 7, άρκρο 38 του Ν. 4412/2016).  

Η διάρκεια υλοποίηςησ τησ ςφμβαςησ ορίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από 

τθν ανάρτθςι τθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  

 

 

 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γημάπσος  

2. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γενικού Γπαμμαηέα 

3. Γενική Γ/νζη Οικονομικών 

4. Γ/νζη Αποκένηπυζηρ & Γιοίκηζηρ, Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ & Γιακςβέπνηζηρ 

5. Γ/νζη Ππομηθειών & Αποθηκών, Σμήμα Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

           ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ                                  

ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ Κ  
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ                                                                   Αθήνα 26/05/2022 
Πλθρoφορίεσ: Ελζνθ Αρμφρα απλαοφρα 
τθλ. 210 5277058 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«Προμικεια ςφραγίδων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου    

Ακθναίων για τα οικονομικά ζτθ 2022-2023» 

CPV:  35121500-3 (ςφραγίδεσ) 
 

 

 

Προχπολογιςμόσ :      Δαπάνθ χωρίσ Φ.Π.Α : 9.025,00€  

                                                       - Φ.Π.Α 24%  :  2.166,00€ 

                            υνολικι Δαπάνθ με Φ.Π.Α . : 11.191,00€ 

 

    Με τθν παροφςα μελζτθ ο  Διμοσ Ακθναίων  προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια ςφραγίδων 

προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Ακθναίων για τα ζτθ 2022-2023. 

     Για τθν προμικεια των ειδϊν πρζπει να τθροφνται οι προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτισ 

τεχνικζσ μασ προδιαγραφζσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των προμθκευόμενων ειδϊν και θ 

αντοχι τουσ. 

 

 

 
ΕΙΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗ 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΤΡΑ ΑΠΛΑΟΤΡΑ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ 

 

             ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ Κ  
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
Πλθρoφορίεσ: Ελζνθ Αρμφρα απλαοφρα 
τθλ. 210 5277058 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 
 
Σα προσ  προμικεια είδθ ςφραγίδων ςυμπεριλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα : 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι δφο (2) κζςεων 
5χ3,5εκ 

ΕΙΘΓΘΣΘ-ΣΜΘΜΑΣΑΡΧΘ 

2 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι τριϊν (3) κζςεων 
7x3,5εκ 

ΕΙΘΓΘΣΘ - ΣΜΘΜ/ΡΧΘ-Δ/ΝΣΘ 

3 φραγίδα ξφλινθ  ελαςτικι τεςςάρων (4) 
κζςεων 9χ3,5εκ 

ΕΙΘΓΘΣΘ - ΣΜΘΜ/ΡΧΘ-Δ/ΝΣΘ-ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

4 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι πζντε (5) κζςεων 
11x3,5εκ 

ΕΙΘΓΘΣΘ - ΣΜΘΜ/ΡΧΘ-Δ/ΝΣΘ-ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ - ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ 

5 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ διαςτάςεων 
6,5εκ.  

 

6 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ με μία (1) ςειρά 
6,5εκ. 

 

7 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ με δφο (2) ςειρζσ 
6,5εκ. 

 

8 φραγίδεσ ξφλινεσ με τρείσ (3) ςειρζσ & 
επιπλζον ςειρά 6,5εκ. 

 

9 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ διαςτάςεων 8 εκ.  

10 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ με μία (1) ςειρά 
8 εκ. 

 

11 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ με δφο (2) ςειρζσ 
8 εκ. 

 

12 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ με τρείσ (3) 
ςειρζσ & επιπλζον ςειρά 8 εκ. 

 

13 φραγίδεσ τρογγυλζσ ξφλινεσ H ςτρογγυλι ςφραγίδα κα αποτελείται 
από τρεισ επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ 
κφκλουσ, από τουσ οποίουσ ο 
εξωτερικόσ κα ζχει διάμετρο 0,04μ.. 
τον εςωτερικό κφκλο κα υπάρχει το 
ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. 
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τον δεφτερο κφκλο κα αναγράφονται 
με κεφαλαία γράμματα οι λζξεισ 
«ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ» και ςτον 
εξωτερικό οι λζξεισ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ». 

14 Αυτόματεσ ςφραγίδεσ  Διαςτάςεων 36χ11, 46χ18, 68χ28χιλ. , 
R-40 4cm μζχρι δφο ςειρζσ. 

15 φραγίδα ξφλινθ υπερμεγζκθ  Διαςτάςεων 15cmχ3cm  

 

 

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

ςτοιχεία του προςφερόμενου προϊόντοσ, κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του οικονομικοφ φορζα ωσ προσ 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, να κατακζςει υπεφκυνθ 

διλωςθ που κα αναφζρει ότι εγγυάται τα προσ προμικεια είδθ, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ  ζτοιμα 

λειτουργικά χωρίσ ελαττϊματα και άμεςα προσ  χριςθ.  

 

 

ΕΙΗΓΗΣΗ             ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ         Δ/ΝΣΗ 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΤΡΑ ΑΠΛΑΟΤΡΑ 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ 

 

             ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ & 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
Πλθρoφορίεσ: Ελζνθ Αρμφρα απλαοφρα 
τθλ. 210 5277058 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ςφραγίδων ανζρχεται ςτο ποςό των 11.191,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. Σo ποςό κα βαρφνει τον κωδικό του προχπολογιςμοφ ΚΑ  

6614.999 Φ10 Δ5 «Λοιπζσ προμήθειεσ ειδϊν γραφείων» για τα ζτθ 2022-2023. 
 

Α/
Α 

ΕΙΔΟ 

2022 

Σι
μ

ή
 

μ
ο

νά
δ

ο
σ  2023 

Σι
μ

ή
 

μ
ο

νά
δ

ο
σ 

 
 ΤΝΟΛΟ 

ΔΙΕΣΙΑ Ε € 

1 φραγίδα ξφλινθ δφο 
(2) κζςεων  

25 14,00€ 350,00€ 25 14,00€ 350,00€ 700,00 € 

2 φραγίδα ξφλινθ 
τριϊν (3) κζςεων 

25 14,00€ 350,00€ 25 14,00€ 350,00€ 700,00 € 

3 φραγίδα ξφλινθ  
τεςςάρων (4) κζςεων 

25 17,50€ 437,5€ 25 17,50€ 437,5€ 875,00 €  

4 φραγίδα ξφλινθ  
πζντε (5) κζςεων 

25 18,50€ 462,5€ 25 18,50€ 462,5€ 925,00 €  

5 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 6,5εκ. με 
μία (1) ςειρά 

25 5,00€ 125,00€ 25 5,00€ 125,00€ 250,00 € 

6 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με  
δφο (2) ςειρζσ 

25 5,00€ 125,00€ 25 5,00€ 125,00€ 250,00 € 

7 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με 
τρείσ (3) ςειρζσ 

25 5,50€ 137,5€ 25 5,50€ 137,5€ 275,00 € 

8 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με 
τζςςερισ (4) ςειρζσ 

25 5,50€ 137,5€ 25 5,50€ 137,5€ 275,00 € 

9 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με 
μία (1) ςειρά 

25 5,50€ 137,5€ 25 5,50€ 137,5€ 275,00 € 
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10 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με 
δφο (2) ςειρζσ 

25 6,00€ 150,00€ 25 6,00€ 150,00€ 300,00 € 

11 φραγίδεσ ξφλινεσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με 
τρείσ (3) ςειρζσ 

25 6,50€ 162,5€ 25 6,50€ 162,5€ 325,00 € 

12 φραγίδεσ ξφλινεσ  
διαςτάςεων 8 εκ. με 
τζςςερισ (4) ςειρζσ 

25 7,50€ 187,5€ 25 7,50€ 187,5€ 375,00 € 

13 φραγίδεσ 
τρογγυλζσ ξφλινεσ 

25 10,00€ 250,00€ 25 10,00€ 250,00€ 500,00 € 

14 Αυτόματεσ ςφραγίδεσ  25 15,00€ 375,00€ 25 15,00€ 375,00€ 750,00 € 

15 φραγίδα ξφλινθ 
υπερμεγζκθ  

25 45,00€ 1.125,00€ 25 45,00€ 1.125,00€ 2.250,00€ 

  375   375    

 φνολο άνευ ΦΠΑ   4.512,5   4.512,5 9.025,00 € 

 ΦΠΑ 24%   1.083,00   1.083,00 2.166,00 € 

 φνολο με ΦΠΑ  

διετίασ 

  
5.595,5   5.595,5 11.191,00 € 

 

 

 

ΕΙΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗ 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΤΡΑ ΑΠΛΑΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 
ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ & 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 
Πλθρoφορίεσ: Ελζνθ Αρμφρα απλαοφρα 
τθλ. 210 5277058 
     
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο  1 : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια ςφραγίδων προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου για τα ζτθ 2022-2023.  

 

Άρθρο2 : ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

   - Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ προμικειασ είναι 11.191,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (9.025,00€ 

άνευ ΦΠΑ 24%). 

Θ δαπάνθ κα καταλογιςκεί για τα ζτθ 2022-2023  και κωδικό αρικμοφ προχπολογιςμοφ 

Κ.Α.6614.999. Φ10 Δ5  «Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν γραφείων» 

- Κριτήριο ανάθεςησ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ προςφορά), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

το άρκρο 30 του Ν.4782/2021, εφόςον είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν 

παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων .  

 

Άρθρο 3: ΙΧΤΟΤΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ παροφςα προμικεια εκτελείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

- του Ν. 4782/ΦΕΚ Α’ 36/09.03.2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.» 

- του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- του  Ν.3463/2006 Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα,  

- του Ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 
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-  Σου Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρφκμιςθ του Θεςμικοφ Πλαιςίου τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ», όπωσ ιςχφει. 

 

Άρθρο 4: ΣΡΟΠΟ  ΠΛΗΡΩΜΗ  

Θ πλθρωμι κα γίνει με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. Θ 

πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 

που ιςχφουν. Ο ΦΠΑ 24% βαρφνει τον Διμο Ακθναίων. 

 

Άρθρο 5: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τα προςφερόμενα είδθ 

πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  

Θα φζρει τθν ευκφνθ για τθν ςωςτι ποιότθτα και ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν μζχρι τθν 

τελικι τουσ παράδοςθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ . ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι 

τα είδθ δεν ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ περιγραφζσ που περιγράφονται ςτθν μελζτθ μασ 

υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ αυτϊν ςε προκεςμία που κα ορίςει ο Διμοσ.  

Οι ποςότθτεσ του προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικζσ, διότι δεν μπορεί να προβλεφκοφν εκ των 

προτζρων οι ακριβείσ ποςότθτεσ των ειδϊν που κα απαιτθκοφν από τισ υπθρεςίεσ του Διμου κατά 

τθν διάρκεια του ζτουσ. Ωσ εκ τοφτου μπορεί ο Διμοσ να αυξομειϊςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν αλλά 

μζχρι το φψουσ του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ που προβλζπεται για τα ζτθ.  

 
Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΚΣΕΛΕΗ  ΤΜΒΑΗ 
 Χρόνοσ ζναρξησ ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ, ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από 

τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 

4412/2016 και το άρκρο 11 τθσ ΤΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘ)» και κα ζχει διάρκεια είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν. 

 

Άρθρο 7: ΣΟΠΟ & ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ, φροντίδα και ζξοδα του προμθκευτι, 

τμθματικά αναλόγωσ τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου. Μετά από γραπτι ειδοποίθςθ,  ι μζςω 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (email), από τθν αρμόδια υπθρεςία που επιβλζπει τθν ςφμβαςθ (Δ/νςθ 

Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ), θ παράδοςθ κα υλοποιείται εντόσ πζντε εργάςιμων (5) θμερϊν με 

ευκφνθ και ενζργειεσ του προμθκευτι. 

  

Άρθρο 8: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ -ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 

Δ/νςθ Αποκζντρωςθσ κ Διοίκθςθσ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για 

όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 

τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου 
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και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

του άρκρου 206. 

 

Άρθρο 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΗ 

Θ παραλαβι των ειδϊν γίνεται με βεβαίωςθ που εκδίδεται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ 

Αποκζντρωςθσ και Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 10 , άρκρο 105, του Ν. 4782/21. 

 

 Άρθρο 10: ΕΠΙΛΤΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
 

ΕΙΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗ 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΤΡΑ ΑΠΛΑΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΦΙΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΔΗ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο υπογεγραμμζνοσ …………………………………………………….με Ζδρα…………………………………………Δ/νςθ…… 

……………………………………………..Σθλ:…………………………………..κιν.τθλ:………………………………………………………

…email:………………………………………………….αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ Μελζτθσ και όλων των 

ςχετικϊν εγγράφων τθσ, αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ για τον διαγωνιςμό 

…………..…………………………………………………….και προςφζρω τισ παρακάτω τιμζσ.  

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
2022 2023 Σιμή 

μονάδοσ  

ΤΝΟΛΟ ΔΙΕΣΙΑ Ε € 

1 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι δφο (2) 
κζςεων 5χ3,5εκ 

25 25   

2 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι τριϊν (3) 
κζςεων 7χ3,5εκ 

25 25   

3 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι τεςςάρων 
(4) κζςεων9χ3,5εκ 

25 25   

4 φραγίδα ξφλινθ ελαςτικι πζντε (5) 
κζςεων 11χ3,5εκ 

25 25   

5 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 6,5εκ. με μία (1) ςειρά 

25 25   

6 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με  δφο (2) ςειρζσ 

25 25   

7 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με τρείσ (3) ςειρζσ 

25 25   

8 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 6,5εκ με τζςςερισ (4) 
ςειρζσ 

25 25   

9 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με μία (1) ςειρά 

25 25   

10 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με δφο (2) ςειρζσ 

25 25   

11 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με τρείσ (3) ςειρζσ 

25 25   

12 φραγίδεσ ξφλινεσ ελαςτικζσ 
διαςτάςεων 8 εκ. με τζςςερισ (4) 
ςειρζσ 

25 25   

13 φραγίδεσ  τρογγυλζσ ξφλινεσ 25 25   

14 Αυτόματεσ ςφραγίδεσ  25 25   

15 φραγίδα ξφλινθ υπερμεγζκθ  25 25   

 φνολο άνευ ΦΠΑ     

 ΦΠΑ 24%     

 φνολο με ΦΠΑ     

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ ……… 

 

                                                                                               Ακινα ………………. 
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