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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Παιανία:  10/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ:  3297
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 59

Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του υπ’αριθ.πρωτ.2563/24-02-2020 αιτήματος της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  για την Προμήθεια διπλότυπων είσπραξης ταμειακής 
υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας , με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».

 Την 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με 
την εφαρμογή του Ν. 3463/2006.

 Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
 Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και
ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6.

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν4412/2016.
 Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 σχετικά με τον τρόπο 

ανάθεσης.
 Tις  διατάξεις  του  άρθρου  203  του  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-2018  ΤΕΥΧΟΣ  Α΄)

«Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  –Εμβάθυνση  της
Δημοκρατίας-Ενίσχυση  της  Συμμετοχής-Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)  «Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)  2016/943  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  8ης Ιουνίου  2016  σχετικά  με  την  προστασία  της  τεχνογνωσίας  και  των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση,  χρήση και  αποκάλυψή του (EEL 157της  15.6.2016)-Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
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 Την αριθ.πρωτ.3216/09-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΒΤΩΞ9-
ΤΗΜ)  με την οποία διατέθηκε πίστωση4.929,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι εγγεγραμμένη
στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020, με Κ.Α. 10-6611.004 και εγκρίθηκε  για 
την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια  εντύπων, βιβλίων, ληξιαρχικών βιβλίων 
μητρώων και δημοτολογίων και λοιπά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 
2020» , και  έχει καταχωρηθεί με α/α Α/224 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

 Το  αριθ.πρωτ.2563/2020 αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για  την 
Προμήθεια διπλότυπων είσπραξης ταμειακής υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 20REQ006335602.

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’αριθ.2563/2020 αιτήματος  ,  οι οποίες 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 
& αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας για την Προμήθεια διπλότυπων 
είσπραξης ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
3.975,00€ πλέον ΦΠΑ  24% ήτοι 4.929,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) σε βάρος
του Κ.Α 10-6611.004  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ : 24-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2563
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                         

CPV:  30199340-5
Κ.Α:  10-6611.004

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας έχει ανάγκη την

Προμήθεια διπλότυπων είσπραξης ταμειακής υπηρεσίας  προκειμένου να καλύψουν τις

ανάγκες  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας έτους  2020  ενδεικτικού  κόστους  4.929,00 €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω 

Η εκτέλεση της αναφερόμενης θα είναι άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Τόπος παράδοσης :

Tα ανωτέρω υπό προμήθεια ήδη θα παραγγελθούν και θα  παραληφθούν  στα γραφεία

του Δημαρχείου Παιανίας από την αρμόδια επιτροπή.
Η παρούσα δαπάνη εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων  CPV  30199340-5  «Συνεχή Έντυπα»,  έχει προϋπολογισμό ύψους  
4.929,00€  συμπερ. του Φ.Π.Α. & θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6611.004  των εξόδων του 
προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Παιανίας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων, βιβλίων, 
ληξιαρχικών βιβλίων μητρώων και δημοτολογίων και λοιπά για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020».

 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση   
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης
της παρεχόμενης  προμήθειας, για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία                               

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ν

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΒΑΡΗ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Σ. ΜΑΔΗΣ

ΑΔΑ: 66ΥΣΩΞ9-Σ95



Σελίδα 3 από 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Παιανίας

Προϋπολογισμού Δαπάνης : 4.929,00      € 

Απαιτούμενη Πίστωση :5.000,00 €

CPV: 30199340-5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ
: Δήμος Παιανίας

ΠΡΟΫΠΟΛ.
: 3.975,00 €  + 24% ΦΠΑ

ΠΗΓΗ
: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  μελέτη  αυτή  συντάσσεται  από  το  Δήμο  Παιανίας  και  αναφέρεται  στην  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  των

υπηρεσιών του  Δήμου Παιανίας.  
 

 Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.975,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

δηλαδή συνολικά στο ποσό των 4.929,00€, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους

2020,  και  προβλέπεται  να  καλυφθεί  από  Δημοτικά  έσοδα  στον  ΚΑ:  10-6611.004  με  τίτλο

«Προμήθεια  εντύπων,  βιβλίων,  ληξιαρχικών  βιβλίων  μητρώων  και  δημοτολογίων  και

λοιπά  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  έτους  2020»,  στον  οποίο  έχουν

εγγραφεί 5.000,00€ .

Για τη σύνταξη της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις :

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ114/Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρο  20 του Ν. 3731/2008 και 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθρο 377 περ. 38. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες».

 Την ανάγκη των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ.1 του 
άρθρου 158 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.6 των Ν.4038/12 & το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.4350/15.
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Συντάχθηκε
Παιανία   24 -02- 2020

Ο Συντάξας

Ειρήνη Δάβαρη 
ΔΕ Διοικητικού                      

   Θεωρήθηκε
Παιανία 24-02-2020

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Παπαβραμοπούλου Ειρήνη
  ΠΕ Οικονομικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ
: Δήμος Παιανίας

ΠΡΟΫΠΟΛ.
: 3.975,00 €  + 24% ΦΠΑ

ΠΗΓΗ
: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος Προμήθειας
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

1

Έντυπο διπλότυπο είσπραξης ταμειακής 
υπηρεσίας με αρίθμηση
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29,7 εκ. 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ :Μία οριζόντια διάτρηση 
τύπου micro continuous στα 197 χιλ.από 
την πάνω πλευρά
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ :OCR 100 gr/m² 
ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ :Το πρώτο φύλλο 
χρώματος λευκού με ένα χρώμα (1) στη 
πρόσθια όψη και ένα (1) χρώμα στην 
αρίθμηση. Το δεύτερο φύλλο χρώματος 
κίτρινου με ένα χρώμα (1) στη πρόσθια 
όψη και ένα (1) χρώμα στην αρίθμηση 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πακέτα των 500 φυλ. με 
θερμοσυρρίκνωση για την αποφυγή της
υγρασίας περιβάλλοντος χώρου και 
αποφυγή στρεβλώσεων των φύλλων. τεμ./1000 75 53 3.975,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.975,00 €

ΦΠΑ 24% 954,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.929,00 €

Συντάχθηκε
Παιανία  24-02-2020

Ο Συντάξας

Ειρήνη Δάβαρη
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

   Θεωρήθηκε
    Παιανία 24-02-2020

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Παπαβραμοπούλου Ειρήνη 
  ΠΕ Οικονομικού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ
: Δήμος Παιανίας

ΠΡΟΫΠΟΛ.
: 3.975,00 €  + 24% ΦΠΑ

ΠΗΓΗ
: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο εργασίας

Η  μελέτη  αυτή  συντάσσεται  από  το  Δήμο  Παιανίας  και  αναφέρεται  στην  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

1.1 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.975,00€ πλέον 24% ΦΠΑ.

1.2 Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2020 .

1.3 Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Παιανίας.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την εργασία του τίτλου ισχύουν οι διατάξεις:

  Tου Ν. 4412/2016.
Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των

Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016).

Άρθρο 3ο Γενικές Απαιτήσεις-Ειδικές Απαιτήσεις
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Έντυπο διπλότυπο είσπραξης ταμειακής υπηρεσίας με αρίθμηση
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29,7 εκ. 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ :Μία οριζόντια διάτρηση τύπου micro continuous στα 197 χιλ.από την πάνω
πλευρά
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ :OCR 100 gr/m² 
ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ :Το πρώτο φύλλο χρώματος λευκού με ένα χρώμα (1) στη πρόσθια
όψη και ένα (1) χρώμα στην αρίθμηση. Το δεύτερο φύλλο χρώματος κίτρινου με ένα 
χρώμα (1) στη πρόσθια όψη και ένα (1) χρώμα στην αρίθμηση 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πακέτα των 500 φυλ. με θερμοσυρρίκνωση για την αποφυγή της
υγρασίας περιβάλλοντος χώρου και αποφυγή στρεβλώσεων των φύλλων

Άρθρο 4ο Σύμβαση

Ο ανάδοχος, μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο

και χρόνο που θα οριστεί από το Δήμο Παιανίας,  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για

να υπογράψει τη σύμβαση.
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Άρθρο 5ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις

που ισχύουν κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο

Παιανίας.
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Άρθρο 6ο Παραλαβή
Το υλικό θα παραδοθεί άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης  από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο Πληρωμές
Η  πληρωμή   θα  γίνει   μετά  την  έκδοση  των  νόμιμων  φορολογικών  στοιχείων  και  αφού
υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  παραλαβής  προμηθειών  από  την  αρμόδια  επιτροπή
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 για την προμήθεια) και εκδοθούν τα σχετικά
χρηματικά εντάλματα πληρωμής.

Άρθρο 8ο Σταθερότητα τιμής

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας.

Άρθρο 9ο Ενιαία ισχύς της συμβάσεως

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Συντάχθηκε
Παιανία   24-02-2020

Ο Συντάξας

Ειρήνη Δάβαρη
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

   Θεωρήθηκε
    Παιανία 24-02-2020

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Παπαβραμοπούλου Ειρήνη 
  ΠΕ Οικονομικού

Ο Δήμαρχος

                                                                                                      Ισίδωρος Στ. Μάδης
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