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                                    Αρ. πρωτ. οικ.: 149611 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ LOCAL EVENTS (Open 

Days 2013) 
Αθήνα  21 και 22.11.2013 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
14.760 €   ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 

 
 Τον Ν. 3852/07.06.2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 4071/11.4.2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

 Τον Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων». 

 Το Π.Δ.  118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.  162/2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. 
2494/4-11-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 Την αρ. 16562/13 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
(ΦΕΚ Β’ αρ. 223/5.2.13). 

 Την αρ. 73/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η 
σκοπιμότητα της διοργάνωσης των LOCAL EVENT 2013 στο πλαίσιο της ετήσιας 
διοργάνωσης των OPEN DAYS. 

 Την αρ. 4/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

 Την υπ΄αρ. 922/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης. 

 Την υπ΄αρ. 1526/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

 Τα αρ. πρωτ. 75355/15.4.13 και 65441/3.4.13 έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

 Τις αρ. πρωτ. 99006/21.5.13 και 99006/1/21.5.13 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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ΚΑΛΕΙ 
 

   Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων/προμηθευτών, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, για τις παρακάτω ομάδες, προκειμένου να υλοποιηθεί, με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, η διήμερη επιστημονική εκδήλωση, στο πλαίσιο των LOCAL EVENTS 
(Open days 2013), στις 21 και 22.11.2013 στην Αθήνα. 
 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 και ώρα 10.30 π.μ. 
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 

3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 305 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
LOCAL EVENTS (Open Days 2013) 

Αθήνα  21 και 22.11.2013 
 
 

Ομάδα Α΄ 
Εξοπλισμός και υπηρεσίες catering 

Προϋπολογισμός 6.150 € συμπ. ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
- Καφέ ή τσάι με συνοδευτικό Κέικ – Mικρά κριτσίνια, Βουτήματα Γλυκά Βουτήματα   
  Αλμυρά ,Χυμοί Φρούτων, Νερό εμφιαλωμένο για 30 άτομα στη συνέντευξη Τύπου που θα  
  πραγματοποιηθεί περίπου μία εβδομάδα πριν την εκδήλωση  
 
- καφέ ή τσάι και ελαφρύ γεύμα (μπουφέ με ποικιλία αλμυρών σνακ : τυροπιτάκια,    
   χορτοπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά, μικρά σάντουιτς)      
   για 100 άτομα την πρώτη μέρα (21/11) λόγω ολοήμερης παραμονής των συμμετεχόντων     
   στην ημερίδα (από τις 9.00 έως τις 19.00). 
 
- καφέ ή τσάι και ελαφρύ γεύμα (μπουφέ με ποικιλία αλμυρών σνακ : τυροπιτάκια,   
   χορτοπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά, μικρά σάντουιτς)   
   για 250 άτομα τη δεύτερη μέρα (22/11) λόγω ολοήμερης παραμονής των εκπαιδευόμενων  
   υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στα εκπαιδευτικά εργαστήρια (από τις 9.00 έως τις  
  19.00). 

 
- Βραδινό μπουφέ (ποικιλία τυριών,  ποικιλία καναπέ, ποικιλία κρεατικών, μικρά  
  σαντουιτσάκια, ρολάκια αλλαντικών, ψωμάκια, κριτσινάκια, ποικιλία από μικρές γλυκές   
  μπουκιές, φρούτα εποχής, κρασί, νερό) για 30-50 άτομα στις 21/11 στο πλαίσιο της  
  εθιμοτυπίας. 
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Ομάδα Β΄ 
Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού 

Προϋπολογισμός 3.075 € συμπ. ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Προσαρμογή των υπαρχόντων λογότυπων σε νέο δημιουργικό για τις κάτωθι εφαρμογές 
 
α) Έντυπο πρόγραμμα ημερίδας, έγχρωμο, μεγέθους Α4 21Χ28 cm (150 τεμάχια) 
 
β) Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
 
γ) Έγχρωμοι  φάκελοι μεγέθους Α4 21Χ28 cm (400 τεμάχια) 
 
δ) Πρόχειρα  μπλοκ σημειώσεων σύμφωνα με την προσαρμογή των υπαρχόντων λογότυπων 
    της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
    των OPENDAYS, σε νέο δημιουργικό (400 τεμάχια) 
 
ε) Στυλό απλά (400 τεμάχια)  
 
στ) Έγχρωμες αφίσες ημερίδας , διάστασης 33Χ47cm (100 τεμάχια) 
 
ζ) banners,έγχρωμα με προσαρμογή των λογότυπων, διάστασης 80cmΧ2m (2 τεμάχια –για τις 
    δύο εξωτερικές εισόδους/έχουμε βάσεις) 
 
η) banners,έγχρωμα με προσαρμογή λογότυπων, διάστασης 2X3 m (2 τεμάχια  για τον 
    εσωτερικό χώρο/ κρεμαστά, δίπλα στις κρεμαστές οθόνες προβολής) 
 
θ) αφίσες προθαλάμου, έγχρωμες με λογότυπα, επιτοίχιες, διάστασης 2Χ3,5m  
 

            η) web banner 
 
 
 

Ομάδα Γ΄ 
Ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος 

Προϋπολογισμός 1.230 € συμπ. ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
   Ένας φορητός υπολογιστής, ένας προβολέας και μία οθόνη προβολής 2X2 για την πρώτη 
μέρα στη μία αίθουσα και τρεις φορητοί υπολογιστές, τρεις προβολείς και δύο οθόνες 
προβολής 2X2 για την δεύτερη μέρα στις δύο αίθουσες, 
 καθώς από το ΕΚΠΑ διατίθενται μόνο ένας προβολέας και ένας φορητός υπολογιστής στη 
μία αίθουσα και δύο οθόνες προβολής στις δύο αίθουσες και  λόγω επιβεβλημένης ανάγκης 
παρουσίασης της επιστημονικής ορολογίας των εισηγήσεων των ομιλητών στο control, στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια της ημερίδας και των εργαστηρίων με στόχο 
την πλήρη κατανόηση των θεματικών ενοτήτων από τους συμμετέχοντες.  
    
   Επιβεβλημένη θεωρείται και η παρουσία τεχνικών καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 
(ένας τεχνικός για την πρώτη μέρα (μία αίθουσα) και δύο τεχνικοί για τη δεύτερη μέρα (δύο 
αίθουσες).  
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Ομάδα Δ΄ 
Βιντεοσκόπηση 

Προϋπολογισμός 3.690 € συμπ. ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
   Ζωντανή αναμετάδοση με ρομποτικό σύστημα τριών καμερών με παράλληλη 
τηλεσκηνοθεσία της πρώτης ημέρας της εκδήλωσης (21 Νοεμβρίου 2013), και  την 
παράλληλη βιντεοσκόπησή της με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας για την 
αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την υγεία. 
 
   Βιντεοσκόπηση των εργασιών της δεύτερης ημέρας (22 Νοεμβρίου 2013) και στις δύο 
αίθουσες με μια κάμερα λόγω επιτακτικής ανάγκης ανάρτησης των παρουσιάσεων των 
συμμετεχόντων στον διαδικτυακό ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την πρόσβαση 
των πολιτών στο εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων. Παράδοση όλου του υλικού σε DVD 
& Blue Ray στους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους 
 
 
 

Ομάδα Ε΄ 
Μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση 

Προϋπολογισμός 615 € συμπ. ΦΠΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση πεπραγμένων ημερίδας. 
 

 
    

ΑΡΘΡΟ 1 
 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
 

2) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας 
(Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος 
όροφος, γρ. 310) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13.00 μ.μ. 

 
3) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 

π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88 , 3ος όροφος, γρ. 305). 

 
4) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική 
Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, προ της εκπνοής της προθεσμίας 
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που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική 
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.  
 
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής,   
    Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα  
    Προμηθειών) 
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
δ. Tο θέμα «ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ LOCAL   
   EVENTS (Open Days 2013)» και την ομάδα/ομάδες στην οποία αφορά η προσφορά. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία, ήτοι 
 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτούμενες τεχνικές και  
   λοιπές προδιαγραφές.  
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
2. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με 
το παρακάτω υπόδειγμα: 
 

ΟΜΑΔΑ ….. 
(περιγραφή αντικειμένου) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

 
- Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
- Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,  
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 
 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται 
με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι 
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση 
του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την 
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Υπηρεσία και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι 
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών παραμένουν σε αυτό. 
 
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 
 

 
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή και περισσότερες ομάδες. 

 
 

Μειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε ομάδα αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη 
συνολική τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής εταιρείας σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει 
ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 
8α του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, για την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ως εξής: 
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί 
τον διαγωνισμό, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το 
αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  
 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 
 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής συμμετέχοντα σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το 
αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. 
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δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος Π. Δ/τος 
118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος  
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και  το 
αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου 
προθεσμίας. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
5. Ο συμμετέχων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, ήτοι η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 
 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό 
(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/2007 και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η 
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, 
θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    
  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών/προμήθειας αγαθών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή 
του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 
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Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
 
- 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του χαρτοσήμου. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υλικών θα γίνει έπειτα από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 
35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής από τη Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό 
την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των παρακάτω απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών: 
 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται).  
 

 
Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 08440Α και 08430Α του Ε.Φ. 01072, προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2013. 
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:  www.patt.gov. gr. 
  
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
 
 
    


