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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Ταχ. ∆/νση: 17ο χλµ.Λ.Μαραθώνος 
Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες: Ζαχαρίου Μαρία 
Τηλ.: 213 2005169, 213 2005166  
Φαξ.: 210 6032543 
e-mail: promanat@patt.gov.gr 
 

 
Αθήνα,   28 / 08 / 2013 
Αρ. πρωτ: οικ. 166711 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
5.284,54€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΗΤΟΙ 6.500€   

ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΦΠΑ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 

 
1) Τον Ν.  3852/07-06-2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει που αφορά στην «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
2) Τον Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 

θεµάτων». 
 

3) Τον Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις». 

 
4) Το Π.∆.  118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

 
5) Τις διατάξεις του Π.∆. 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. 

 
6) Το αρ. πρωτ. 144506/4.10.2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 
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7) Την υπ΄αρ 26/2013 µε Α∆Α ΒΕ4Ι7Λ7-Ω48  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την έγκριση δαπάνης ύψους 5.500€ 
(πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης και 1.000€ (χίλια ευρώ) για την αποκατάσταση των βλαβών, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
8) Την υπ’ αρ. 42944/04-03-13 µε Α∆Α ΒΕ∆37Λ7-ΡΨΜ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ύψους 1.000€ (χιλίων ευρώ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού φορέα 05072 Αν. 
Ατ. ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ΚΑΕ 13290Α Προµήθεια Ειδών Συντ. & 
Επισκ. Κάθε είδους Λοιπού. 

 
9) Την υπ’ αρ. 42909/04-03-13 µε Α∆Α ΒΕ∆37Λ7-Ο∆Ψ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ύψους 5.500€ (πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την πληρωµή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ειδικού φορέα 05072 Αν. Ατ. ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ΚΑΕ 08690Α 
Αµοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισµού.                

 

10)  Την υπ΄αρ 1434/2013 µε Α∆Α: ΒΛ4Υ7Λ7-Ν32 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία αποφασίσθηκε: α) η µη αποσφράγιση µίας 
προσφοράς που κατατέθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 103073 µε Α∆Α: ΒΕΖΞ7Λ7-ΘΛΒ, β) µαταίωση της 
διενέργειας της εν λόγω πρόσκλησης ελλείψει συγκριτικών στοιχείων και γ) 
επανάληψή της µε τους ίδιους όρους και την υπ’ αριθµ. 1657/2013 περί έγκρισης 
των όρων της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

ΚΑΛΕΙ 
 

   Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για 
την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισµού 5.284,54€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% ήτοι  6.500€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού :  13-09-2013 και ώρα 12.00 π.µ. 
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17  

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες 
από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
    

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

PC 
PLATO 

SERVER CRT 
TOUCH 

CRT 
19 

HP 
Laserjet 

1320 

LEXMARK 
T630 

UPS  
M3200 

 

SWITCH 

20 1 29 22 1 2 1 1 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει: 
Α) Να αποκαταστήσει τις βλάβες του ανωτέρω εξοπλισµού, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος 
στη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Κλεισθένους 35, 
Σταυρός, Αγία Παρασκευή), µέσα σε τριάντα µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 Ο προϋπολογισµός για την αποκατάσταση των βλαβών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των  813,00€  χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι 1.000€ συµπ. του ΦΠΑ 23%.  
 
Β) Να παρέχει για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία των συστηµάτων.  
Ο προϋπολογισµός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 4.471,54€ χωρίς ΦΠΑ 23% ήτοι 5.500€ συµπ. του ΦΠΑ 23% για 
τρία (3) χρόνια. 
 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι υπηρεσίες συντήρησης που 
ζητούνται αφορούν την 
αποκατάσταση των βλαβών του 
υλικού και των απαραίτητων 
ρυθµίσεων που απαιτούνται για το 
σύνολο του µηχανογραφικού 
εξοπλισµού, µε σκοπό την οµαλή και 
αποδοτική λειτουργία του 
µηχανογραφικού συστήµατος 
εξετάσεων. 

ΝΑΙ  

Η συνολική περίοδος συντήρησης 
ορίζεται για διάρκεια τριών (3) ετών 
και αφορά τον εξοπλισµό που 
περιγράφεται στα συνηµµένα. 

ΝΑΙ  

Να διαθέτει οργανωµένο helpdesk 
για την λήψη των αιτήσεων παροχής 
υποστήριξης, αλλά και την παροχή 
πρώτου επιπέδου βοήθειας στους 
χρήστες.  

ΝΑΙ  

Η γνωστοποίηση των προβληµάτων 
στο helpdesk πρέπει να µπορεί να 
γίνεται µε τους εξής τρόπους: 
τηλεφωνικά, µέσω σχετικής 
ιστοσελίδας, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και µέσω συσκευής 
τηλεοµοιοτυπίας (fax). Μετά την 
γνωστοποίηση και εντός χρόνου 1 
(µίας) ώρας, πρέπει να αποστέλλεται 
στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της 
∆/νσης, σχετικό επιβεβαιωτικό 
µήνυµα. Παρόµοιο µήνυµα πρέπει 
να αποστέλλεται προς την ∆/νση και 

ΝΑΙ  
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µε την λήξη των εργασιών 
αποκατάστασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει 
την άµεση διαθεσιµότητα των 
απαραίτητων ανταλλακτικών για τον 
συντηρούµενο εξοπλισµό, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις αιτήσεις 
αποκατάστασης βλαβών ως εξής: 
εντός της εργάσιµης ηµέρας, αν η 
αναγγελία της βλάβης γίνει µέχρι τις 
09:00, αλλιώς την επόµενη 
εργάσιµη. 

ΝΑΙ  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
περιλαµβάνεται και η διενέργεια 
προληπτικής συντήρησης του 
εξοπλισµού (καθαρισµός, έλεγχος 
καλής λειτουργίας των συσκευών και 
των εξαρτηµάτων κ.λπ.) τουλάχιστον 
µία (1) φορά το τρίµηνο ή όσες 
φορές το θεωρεί απαραίτητο, 
κατόπιν συνεννόησης µε τον φορέα. 

ΝΑΙ  

Η αποκατάσταση των βλαβών θα 
γίνεται στον τόπο που είναι 
εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός, και 
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
µετά από έγκριση του φορέα, η 
επισκευή µπορεί να γίνει σε χώρους 
του Αναδόχου. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Ανάδοχος ευθύνεται 
αποκλειστικά, για την ασφαλή 
αποσύνδεση, συσκευασία και 
µετακίνηση του εξοπλισµού από και 
προς τον τόπο εγκατάστασης, όπως 
επίσης και για την ασφάλεια, την 
ακεραιότητα και την µη κοινοποίηση 
δεδοµένων και λοιπών 
περιεχοµένων τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε µέσο 
αποθήκευσης δεδοµένων του 
εξοπλισµού. Οι κανόνες ασφάλειας, 
ακεραιότητας και µη κοινοποίησης 
των δεδοµένων και γενικότερα η 
εχεµύθεια πρέπει να εφαρµόζονται 
απαρέγκλιτα εκ µέρους του 
Αναδόχου. 

ΝΑΙ  

Σε περίπτωση αδυναµίας 
αποκατάστασης µίας βλάβης του 
εξοπλισµού στο χώρο όπου αυτός 
λειτουργεί ή σε περίπτωση 
αδυναµίας αποκατάστασης της 
βλάβης σε χρονικό διάστηµα 24 

ΝΑΙ  
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ωρών από την αποστολή του 
επιβεβαιωτικού µηνύµατος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τον προβληµατικό 
εξοπλισµό µε δικό του συµβατό 
όµοιο ή µεγαλύτερης δυναµικότητας, 
τον οποίο και θα παραµετροποιήσει 
κατάλληλα µέχρι την αποκατάσταση 
της βλάβης. 

Το ωράριο παροχής των υπηρεσιών 
που ζητούνται είναι το εργάσιµο 
ωράριο των Υπηρεσιών διεξαγωγής 
εξετάσεων του Φορέα. 

ΝΑΙ  

Στο κόστος συντήρησης 
περιλαµβάνονται όλα τα 
παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής και αµοιβής προσωπικού, 
αξίας ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων 
κ.λπ., που κρίνονται κάθε φορά 
απαραίτητα για την διόρθωση του 
αντίστοιχου προβλήµατος. 

ΝΑΙ  

Η προσφορά να περιλαµβάνει και το 
κόστος µικροεπισκευών για θέµατα 
όπως επιδιόρθωση πρίζας δικτύου, 
πρίζας ρεύµατος κ.λπ. 

ΝΑΙ  

 
 

 
 

3. 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 κατατίθενται ή να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο 

στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, υπόψη 
Τµήµατος Προµηθειών, Παλλήνη, 17ο χλµ Λ. Μαραθώνος, όπου θα παραλαµβάνονται 
µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την 14:30 µ.µ. 

 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
3) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Οικονοµική 
Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. 
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4. 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
Τµήµα Προµηθειών) 
γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης. 
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 υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, ήτοι : 
 
  - Συστατικά έγγραφα της επιχείρησης (καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, 
βεβαίωση έναρξης εργασιών κλπ  ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης), από τα οποία να 
προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 ετών και 
δραστηριοποιείται στο συγκεκριµένο  αντικείµενο.  
  - Ακριβές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας της  
σειράς ISO 9001 ή ισοδύναµου για την τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων. 
  - Ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών του πεδίου 2 συµπληρωµένος θα πρέπει να 
τοποθετείται στον φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς». 
  -   Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6Π∆ 118/2007 χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά: 
  

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: 

 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην 

οποία συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν 
λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται. 
 
 ii. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
 
  - ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
  - ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
  - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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  - Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να 
είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
 
  - ∆εν τελούν σε κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
 iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 
 
  - Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης µε βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής τους.  
 
  - Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) Κατά την κατάρτιση 
της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, β) διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό 
καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007 ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να καταθέσει και τα εξής δικαιολογητικά: 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π∆ 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π∆ 118/2007: 
 
 α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν  από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.    

 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  
 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω εγγραφής ειδοποίησης.  

 
β. Οι αλλοδαποί: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 Π∆ 118/2007. 

 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 
από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 Π∆ 118/2007. 

 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή 
σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 

του άρθρου 6 ΠΑ 118/2007, αντίστοιχα. 
 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 
παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
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καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007. 

 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 
της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. 

 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
 
δ. Οι Συνεταιρισµοί: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007. 

 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 

6 Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) 
του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007. 

 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. 
 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επικυρωµένα από αρµόδια δηµόσια αρχή. Η µη έγκαιρη 
και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του υποψηφίου προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 
2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  
 
    Ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 2 του σχεδίου συµπληρωµένος κρίνεται 
σκόπιµο λόγω του τεχνικού χαρακτήρα του να τοποθετείται στον φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς, όπως αναφέραµε ανωτέρω, επί ποινή αποκλεισµού.  
 
    Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνεται και δελτίο ελέγχου στο οποίο θα 
αναφέρονται οι βλάβες που εντοπίστηκαν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβούν σε 
έλεγχο του µηχανολογικού εξοπλισµού προ της καταθέσεως της προσφοράς τους. 
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3.  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: 
 
 
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

 
   Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Προσφορά που  θέτει όρο 
αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
- 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. 
 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
 
 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί 
η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η 
άσκηση ενστάσεως κατά τις διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.   
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5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 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 σε 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 που παρουσιάζουν κατά τα κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη συνολική τιµή εκ 
των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές εφόσον 

καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της πρόσκλησης. 
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6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

    
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση απόσυρσης µέρους ή όλου του εξοπλισµού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, 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. 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι: 
 
- 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 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 θα γίνει: 
- εφάπαξ για την αρχική αποκατάσταση των βλαβών και 
- ανά τρίµηνο για την τεχνική υποστήριξη. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται από την ∆/νση Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής µε την προσκόµιση των σχετικών παραστατικών καθώς και πρωτόκολλο 
παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών – εργασιών από 
την αρµόδια Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής των εργασιών Π.Ε.Α.Α. 
 
Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 1329 και ΚΑΕ 0869 του Ε.Φ.05072, προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2013. 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιµη και στο ∆ιαδίκτυο, στη 

διεύθυνση:  www.patt.gov. gr. 
 
 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 
 

1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 
α. Τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει. 
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιµή. 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. 
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της 
διακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης. 
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο 

της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
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3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται 
να προσέλθει το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

 
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η 

ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν 
υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία 
στον αλλοδαπό ανάδοχο.  

 
5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Τριµελούς 
Επιτροπής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του 
Π.∆. 118/2007. 

 
 

∆ίκαιο – ∆ωσιδικία 
 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, 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.  

Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στους σχετικούς 
περί προµηθειών νόµους και διατάγµατα. 

 
 

  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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