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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 12/2015 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, µετά από την υπ΄αριθµ. 

2716/2015 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό σε ευρώ µε ηλεκτρονικές προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (σε € 

χωρίς ΦΠΑ), για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισµού 630.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι περιοχές εφαρµογής ψεκασµών από εδάφους και από 

αέρος στο Παράρτηµα Γ΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

διακήρυξης. 

Ο εν λόγω διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε σύντµηση προθεσµιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 32 (παρ. 5 & 6) του Π.∆.60/2007. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.∆Η.Σ, µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  στο Π.∆. 60/2007 και 

συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-02-2016. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09 -02-2016 και ώρα 15:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Όλοι οι όροι του διαγωνισµού και οι σχετικές λεπτοµέρειες αναφέρονται στην αναλυτική 

διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

(http://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.∆Η.Σ & 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ www.eprocurement.gr  .  

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της εν λόγω 

διακήρυξης.  

Παλλήνη    29/ 12 / 2015 

 

Aριθµ. πρωτ.: τ.τ.   230784 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟΟΤ7Λ7-ΖΘΟ



 ∆εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα 

συµµετοχής στο διαγωνισµό µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία 

περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 

2513/97 καθώς και της Αυστραλίας και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 

παρούσης. 

∆εκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή / και φυσικών προσώπων, συµπράξεις, κοινοπραξίες 

εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω µε οποιαδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα 

του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και 

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα συµµετοχής στο διαγωνισµό 

µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 καθώς και της 

Αυστραλίας. 

     Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί διακόσιες εβδοµήντα (270)  

ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 06-11-2016.  

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, ποσού ύψους 2% επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός 

Φ.Π.Α.   

∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο 

του ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 2%. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 07-12-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

        

     Περίληψη της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται  στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεµπορική & 

∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών) , σε µία (1)  τοπική   εφηµερίδα (Αττικό Βήµα) και στην      

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης . 

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της 

διακήρυξης παρέχονται από τη ∆/νση Οικονοµικών-Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17
ο
 χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1

ος
 όροφος, αρµόδιος υπάλληλος, κ. 

Φάσσος Θεόδωρος τηλ. 213-2005158 Fax: 213-2005151). 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη ∆/νση Υγειονοµικού 

Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής- Τµήµα Υγειονοµικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κ. Κώνσταντο Γεώργιο, τηλ/νο : 213 2005140 & 

213 2005255, Fax: 213-2005387). – 

 
 
 
     
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΟΟΤ7Λ7-ΖΘΟ
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