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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΦΥΛΛΑΔΊΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2021,
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΊΑ 2021-2023, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕ ΘΈΜΑ : ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ, ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ
ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ).
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
5. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
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7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.
8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική
νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Εμπορικές Συναλλαγές».
9. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
10. Tον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
11. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6
παρ. 2.
14. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
15. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
17. Τη με αρ. πρωτ. 498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».
18. Την υπ’ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής.
19. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες,
ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν.4412/2016
(Α’ 147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο Περιφερειάρχης.
20. Τη με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής /
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» .
21. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», σύμφωνα με την
οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ.
19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.
22. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής » .
23. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
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24. Την με αρ. 112945/30-12-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας
Αττικής».
25. Την με αρ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021».
26. Το με αρ. πρωτ. 558010/30-07-20 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με θέμα:
«Λειτουργία Τμημάτων Προμηθειών» περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 3
περ. ΙΙΙ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π. Α.» .
27. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16077/09-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα :
«Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ)».
28. Το με αρ. πρωτ. 86385/02-02-21 έγγραφο του Γραφείου Υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο μας απεστάλη από το
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών την 4/02/2021 μέσω ΙΡΙΔΑΣ, σύμφωνα με το
οποίο είναι απαραίτητη η προμήθεια δύο (2) ειδών ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών
αντίστοιχα, τόσο για γενική χρήση όσο και κατάλληλα για μικρές ηλικίες, σχετικά με την
καταπολέμηση των κουνουπιών, που απαιτούνται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2021-2023,
σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα:
«Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020».
29. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη είναι καθ’ όλα σύννομη και απολύτως απαραίτητη για την
ολιστική διαχείριση των κουνουπιών και των προβλημάτων που δημιουργούν τόσο στη
δημόσια υγεία και στο περιβάλλον όσο και στην τοπική οικονομία, με προϋπολογισμό που
προκύπτει ύστερα από έρευνα αγοράς.
30. Τη με αρ. πρωτ. 119297/11-02-21 εισήγησή μας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια
ενημερωτικών φυλλαδίων αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην
Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2021-2023, σύμφωνα με την
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών,
σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ:
6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) (ΑΔΑΜ: 21REQ008131322).
31. Τη με αρ. 344/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
Ψ4ΒΡ7Λ7-5ΧΤ), με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων
αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος
2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών για την τριετία 2021-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
με θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση
και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ)».
32. Τη με αρ. πρωτ. 155611/25-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ:69ΣΚ7Λ7ΠΙΠ και ΑΔΑΜ: 21REQ008196436) ύψους 15.000,00€ στον ΚΑΕ 0843.01 του Ε.Φ.01072 του
οικ. έτους 2021 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης η οποία καταχωρήθηκε με α/α
1827 και α/α βεβ. 1511 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
33. Το από 2-03-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου στην
Υπηρεσία μας 173630/03-03-2021) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, με διευκρινίσεις αναφορικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές των φυλλαδίων και των αφισών.
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Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για
την προμήθεια δύο (2) ειδών ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών αντίστοιχα, τόσο για γενική
χρήση όσο και κατάλληλα και για μικρές ηλικίες, αναφορικά με την καταπολέμηση των
κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2021-2023,
σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης
κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020
(ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια των ενημερωτικών
φυλλαδίων και αφισών αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια
Αττικής για το έτος 2021, όπως αυτά περιγράφονται στην οικονομική προσφορά και με τα
χαρακτηριστικά των κάτωθι αναφερομένων τεχνικών προδιαγραφών, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της
παρούσας Πρόσκλησης.
Προσφορά, που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα
τον Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 0843.01 του έτους 2021.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προμήθεια δύο (2) ειδών ενημερωτικών
φυλλαδίων και αφισών αντίστοιχα, τόσο για γενική χρήση όσο και κατάλληλα και για μικρές
ηλικίες, αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το
έτος 2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών για την τριετία 2021-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με
θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ).
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
A/A

Περιγραφή Είδους

Τεμάχια

1

Τρίπτυχα φυλλάδια (για γενική χρήση), σε χαρτί velvet,
βάρους 130 γραμμαρίων , διαστάσεων Α4(ανοικτό),
τετράχρωμη εκτύπωση

56.000
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3

4

Τετράπτυχα φυλλάδια (κατάλληλα και για μικρές
ηλικίες), σε χαρτί velvet, βάρους 130 γραμμαρίων ,
διαστάσεων Α4 (ανοικτό), τετράχρωμη εκτύπωση,
(δίπλωμα "παράθυρο")

14.000

Αφίσες μιας όψης (για γενική χρήση), σε χαρτί velvet,
βάρους 130 γραμμαρίων , διαστάσεων
35x50cm(λαμβάνεται υπόψη το ξάκρισμα), τετράχρωμη
εκτύπωση
Αφίσες μιας όψης (κατάλληλες και για μικρές ηλικίες),
σε χαρτί velvet, βάρους 130 γραμμαρίων , διαστάσεων
35x50cm (λαμβάνεται υπόψη το ξάκρισμα),
τετράχρωμη εκτύπωση

11.500

3.000

Τα σχέδια της μακέτας θα δοθούν στον ανάδοχο από την Περιφέρεια Αττικής (Γενική
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας).
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τροποποιήσει, εφόσον χρειάζεται, τις τεχνικές προδιαγραφές
των αρχείων που θα δοθούν, έτσι ώστε να προκύψουν μακέτες κατάλληλες προς εκτύπωση (σε
συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και χωρίς
παρεμβάσεις στο καλλιτεχνικό κομμάτι).
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα
Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην
παραπάνω Δ/νση μέχρι την 10-03-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ως άνω προβλεπόμενο, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη
οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια ενημερωτικών
φυλλαδίων και αφισών αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια
Αττικής για το έτος 2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2021-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας με θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης,
σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ)
συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στις ποσότητες
που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.
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Η οικονομική προσφορά δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην όψη τα
ακόλουθα στοιχεία:
α.Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα
Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση,
Τηλέφωνο).
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες δύνανται να
συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:
 η προσφερόμενη τιμή τεμαχίου σε € χωρίς ΦΠΑ ανά είδος (Α/Α)αριθμητικώς
 η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των τεμαχίων ανά είδος (Α/Α) σε € χωρίς
ΦΠΑ αριθμητικώς
 η προσφερόμενη τιμή για τη συνολική ποσότητα σε € χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ,
αριθμητικώς και ολογράφως.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση
και δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά
του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Οι προσφέροντες, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, θα προσκομίσουν τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως
εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της και το Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,
 μπορούν να αντεπεξέλθουν στο αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας, όπως
αναφέρεται στα άρθρα της παρούσας Πρόσκλησης,
 σε περίπτωση υπαναχώρησης από την προμήθεια, δε δικαιούνται αποζημίωσης και δεν
έχουν καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη.
2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως





Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η.
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
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Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
της (για τα φυσικά πρόσωπα).



Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή τους.

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O. E. , Ε. Ε.), τον/τους διαχειριστή
/διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α. Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.
4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω (2) (που αφορά στα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης) , (3) και (4) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο
προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει
καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να
συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να
δηλώνει, επίσης, ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης
ανάθεσης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην Ένωση.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται
το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 11-03-2021, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00.
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται:
1. οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης,
3. συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για τέσσερις
(4) μήνες.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην
αναθέτουσα αρχή οι υπηρεσίες της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών
αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2021,
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
για την τριετία 2021-2023, θα γίνει εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.
6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από την αρμόδια Διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η παραλαβή και καλή εκτέλεση της προμήθειας
από την αρμόδια Επιτροπή και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον
Ανάδοχο των απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρωτόκολλο για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας
- Τιμολόγιο – δελτίο αποστολής
- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:
 κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το
άρθρο 4 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ ήτοι 20%.
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κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
Β) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (4% επί της καθαρής αξίας)
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής (24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0843 του ΕΦ 01072 της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2021.
CPV: 22140000-3: Ενημερωτικά έντυπα
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (τηλέφωνα
επικοινωνίας : 2131601641, 2131601642).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (τηλέφωνο: 2131600384, -365)
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Εmail: gdym@patt.gov.gr
2. Αυτοτελής
Διεύθυνση
Διαδικτυακής
Ενημέρωσης
και
Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης-Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής)
Εmail: site@patt.gov.gr
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ΑΔΑ: ΩΖΠΩ7Λ7-Ρ0Μ

21PROC008230807 2021-03-04
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα …………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα………………………………………………………………………, οδός ………………………………………………………………..
αριθμ………….Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ …………………………………………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………E-mail ………………………………………………………………..
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΊΔΟΥΣ

1

Τρίπτυχα φυλλάδια (για γενική
χρήση), σε χαρτί velvet, βάρους
130 γραμμαρίων , διαστάσεων
Α4(ανοικτό), τετράχρωμη
εκτύπωση

2

Τετράπτυχα φυλλάδια
(κατάλληλα και για μικρές
ηλικίες), σε χαρτί velvet, βάρους
130 γραμμαρίων , διαστάσεων
Α4 (ανοικτό), τετράχρωμη
εκτύπωση, (δίπλωμα
"παράθυρο")

3

4

Αφίσες μιας όψης (για γενική
χρήση), σε χαρτί velvet, βάρους
130 γραμμαρίων , διαστάσεων
35x50cm(λαμβάνεται υπόψη το
ξάκρισμα), τετράχρωμη
εκτύπωση
Αφίσες μιας όψης (κατάλληλες
και για μικρές ηλικίες), σε χαρτί
velvet, βάρους 130 γραμμαρίων ,
διαστάσεων 35x50cm
(λαμβάνεται υπόψη το
ξάκρισμα), τετράχρωμη
εκτύπωση

ΤΕΜΆΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΑΝΑ Α/Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)

56.000

………………………………€ ………………………………€

14.000

………………………………€ ………………………………€

11.500

………………………………€ ………………………………€

3.000

………………………………€ ………………………………€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

………………………………€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)……………………..…………………………………………………………………………...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)………………………………………………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΑΙ: 14.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ).
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΗΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………..…………………
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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