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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Λ.Συγγρού 80-88 
Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα 
Πληροφορίες για τους όρους της  
∆ιακήρυξης: Μ. Καραβέλη 
Τηλέφωνο: 213 2065131 
Ε-mail: promna@patt.gov.gr 
 

Αθήνα, 20-12-2013 
 

ΑΡ. ∆ΙΑΚ/ΞΗΣ: 27/2013 
 
 
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Μεταφορά των µελών της Επιτροπής των 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης 
∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και 
∆ήµων της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα από 6-8/3/2014»  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.500,00€ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 4.350,00€ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.850,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

∆ΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ 
ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

(www.patt.gov.gr) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ ΟΧΙ 27/12/2013 27/12/2013 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τον Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και ισχύει 

2) 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 
Π. Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-
11-2011 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

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

4) Το Π.∆.  118/2077 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 
5) Τον Ν.  2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού Ελέγχου και 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013)  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

13PROC001809382 2013-12-27
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7) Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειαρχών» 

8) Την υπ’ αριθµ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής» η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/21-1-2013 

9) Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως 
τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011) και 
Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 950/Β/27-3-2012) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και 
ισχύει. 

10) Τις υπ’ αριθµ. 16562/24-1-2013, 16577/24-1-2013 (ΦΕΚ τ. Β 223/5-2-2013),  
39935/28-2-2013 (ΦΕΚ τ.Β 543/7-3-2013) και 107583/31-5-2013 (ΦΕΚ τ. Β. 1421/12-
6-2013) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων»  

11) Την υπ’ αριθµ. 307/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών για τη διοργάνωση της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των περιφερειών και 
∆ήµων της Ευρώπης  και της Συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής 
Περιφερειών τον Μάρτιο 2014, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 327/2013 
Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

12) Το από 29/10/2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κας Λ. 
Βασιλάκου µε το οποίο καλείται το Τµήµα προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, 
όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνέχεια της ως άνω υπ’ αριθµ. 
307/2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 

13) Την υπ’ αριθµ. 2398/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 600.000,00€ (εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την προµήθεια των αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για τη διοργάνωση στην Αθήνα της 
6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της 
συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών, τον Μάρτιο 2014 (Α∆Α: 
ΒΛ1Β7Λ7-5ΨΟ).   

14) Την µε αρ.πρωτ. 219264/8-11-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 
ΒΛ1Ρ7Λ7-ΞΕ8). 

15) Την υπ’ αριθµ. 2994/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
αποφασίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού µε σύντµηση προθεσµιών λόγω του 
επείγοντος, σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση περίληψης της παρούσας 
στο ΦΕΚ.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την προκήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, 
για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά των µελών της Επιτροπής των 
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και 
∆ήµων της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 6-8/3/2014», συνολικού 
προϋπολογισµού 18.850,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 
αυτής.     
 
Το οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δύναται να αυξηθεί έως ποσοστού 30%, λόγω 
αντίστοιχης αύξησης των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς.  
 
Οι συµµετέχοντες, επί ποινή απόρριψης, θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
δροµολογίων που ζητούνται µε την παρούσα διακήρυξη.  
 

1) Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο Φύλλο της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως και τον οικονοµικό Τύπο.   
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 2) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3Ος 
ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 

13/1/2014 ∆ευτέρα 
 

10.30 π.µ. 
 

  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται. 
 
3) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 α.  Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
 β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
 γ.  Συνεταιρισµοί 
    
4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.  
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
 αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 
 
5)    Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 
        α)  Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’-∆’-Ε’-ΣΤ’-Ζ΄), που 

επισυνάπτονται. 
 
        β)  Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
        γ)  Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 περ. α της παρούσας 
∆ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης 
δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2 περ. α της παρούσας ∆ιακήρυξης.      
 
 
 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 
 
 

Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Άρθρο 11 του Κ.Π.∆. 118/2007 

 
1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

 
2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση  
Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, 
Γραφείο 310-311) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση 
µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και 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 διαγωνισµών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος 
όροφος, γραφείο 307). 
 
4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 
του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων διαγωνισµών προ της 
εκπνοής της προθεσµίας 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. 
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να 
ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους 
όρους της διακήρυξης, ακόµα κι αν η ίδια είναι το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγησή 
τους. 
 
Πληροφορίες αναφορικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να 
ζητούν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. 
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310-311, τηλ.213 2065131, 
φαξ 210 6984311, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου 
στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr.  

 Επίσης η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται και από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, Λ. 
Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, γραφείο 310-311 (∆ιεύθυνση Οικονοµικών, 
Τµήµα Προµηθειών), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. 
Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει 
καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.  

 Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους ή να 
συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής 
να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη µε κάθε µέσο. 
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 Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 
Περιφέρεια Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′′′′ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΕ  ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
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 ∆/νση Οικονοµικών, ∆/νση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
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: 
 
- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
4. 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. 
 
4. 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, ήτοι η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, 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. 
 
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 7 
(∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.  
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Κ.Π.∆. 
118/2007) 
 
1. Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-
88, Τ.Κ.  117  41, 3ος όροφος, γραφείο 307), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµων 
εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
- 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 και 
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 ορίζεται από την πρόσκληση 
που θα στείλει η Υπηρεσία στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στην 
Υπηρεσία.  
 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 
5. 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 της Οικονοµικής Επιτροπής, στην ίδια επιτροπή, για την 
αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της 
Υπηρεσίας στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της 
αποσφράγισης 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. 
 
6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό 
καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών, προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 
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δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης την ηµεροµηνία και ώρα 
που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης, προσκοµίζονται σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών, την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την 
πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 
και 3 της ∆ιακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών, 
αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού εις τριπλούν (3), το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται 
στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού.      
 
8. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς του 
κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
1. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς 
υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους 
στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, και η οποία 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’ της ∆ιακήρυξης.  

      Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.∆. 118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’. 

 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

 
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και  
 
ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε 
εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
- 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 (ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

-  δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως 
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

  
 iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Κ.Π.∆. 118/2007 που αναφέρεται στα 
κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγησης προσφορών. 

 
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν: 

  α) τον αριθµό και το είδος των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσουν για την παροχή των 
ζητούµενων υπηρεσιών και ότι σε περίπτωση αδυναµίας χρήσης ενός ή περισσοτέρων 
από τα ανωτέρω οχήµατα θα διαθέσουν άλλο/α εφεδρικό/α, αντίστοιχων προδιαγραφών. 
β) ότι τα ως άνω οχήµατα, όπως και τα τυχόν εφεδρικά διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε 
ισχύ και είναι ασφαλισµένα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.   

      Γ) ότι οι οδηγοί των οχηµάτων διαθέτουν επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας και ότι είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 
ταµεία, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ).  

   
δ. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

 
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της/των Υπεύθυνης/ων ∆ήλωσης/εων θα πρέπει να είναι 
αυστηρώς, επί ποινή αποκλεισµού, η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια 
µέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην αρµόδια 
αρχή. Η ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι και 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη 
∆ήλωση.     
  
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου αναδόχου από τον 
διαγωνισµό. 
 
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών µπορεί να 
ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 
συµµετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα 
καθοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 
ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συµπληρωθούν από τον συµµετέχοντα, η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
 
(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 καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 
της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
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. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής 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 επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής 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 παρόντος άρθρου. 
 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 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 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
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 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
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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 καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, 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 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
(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 καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
 
3. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
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προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), 
οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισµένο φάκελο, και τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη: 
  

• Πίνακα µε τα στοιχεία των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν (κύρια και εφεδρικά)  

• Επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
των ως άνω οχηµάτων (κύριων και εφεδρικών)  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνονται τα εξής: 
α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
β) Εάν έχει επιβληθεί στον συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, 
µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
Κ.Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 
στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό 
αυτό διάστηµα. 
γ) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση. 
 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 
Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίζει τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3  µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 
κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Αν 
κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται.   
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει 
ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.∆. 118/2007)  
 
1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα 
µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. 
 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
 
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
 



  

- 14 - 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
τους ίδιους όρους. 
 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 
 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του 
προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης µε Φ.Π.Α. 
 
∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο 
ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο ποσοστό 5%. 
   
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
(2) ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
 
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής είναι: 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
δ.Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά 
η διακήρυξη). 
στ. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης. 
 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία. 
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Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα 
ακόλουθα: 
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης  
β. Τον εκδότη  
γ.  Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
δ. Τον αριθµό της εγγύησης  
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση 
ζ. Τον αριθµό της σύµβασης, και τα προς προµήθεια υλικά 
η. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της 
θ. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου 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.∆. 118/2007. 
 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Π.Ε, Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, για την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή 
αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ως εξής: 
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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 Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων 
και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, 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 αναδόχου 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 αναδόχου 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 ανάδοχος 
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 Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών, και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων. 
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
ανάδοχος 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 Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, 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. 
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5. Ο προµηθευτής 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, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι 
την αρµόδια Γνωµοδοτική  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 ∆ηµοσίου 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 8ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
1. Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ’. 
Η τιµή θα δίνεται ανά δροµολόγιο, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
(ενδεικτικά αναφέρονται: χρησιµοποιούµενο προσωπικό, κόστος καυσίµων, διοδίων κ.α.), 
εκτός από το Φ.Π.Α.  

 
Ειδικότερα:  
α) για τις µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο, η συχνότητα των οποίων θα είναι ανά 
30 λεπτά και ανά µία ώρα, σύµφωνα µε τον πίνακα δροµολογίων του παραρτήµατος Γ 
της παρούσας, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον 3 λεωφορεία, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση των υπόψη δροµολογίων.   
β) όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς του Προέδρου της ΕτΠ µε πολυτελές 
αυτοκίνητο (VIP), επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες θα δηλώνουν την προσφερόµενη 
τιµή για 24ωρη απασχόληση και θα δηλώνουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής τους 
προσφοράς την προσφερόµενη τιµή για 4ωρη, 8ωρη, 12ωρη απασχόληση καθώς και την 
τιµή για κάθε επιπλέον ώρα (κεφάλαιο Γ. του υποδείγµατος της οικονοµικής προσφοράς).  

 
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ.  
 
3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 

 
6.  Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή για το 
σύνολο των δροµολογίων που αφορά η παρούσα διακήρυξη, όπως αυτά περιγράφονται 
στο Παράρτηµα Γ’ (Κεφάλαια Α και Β), λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν επαύξηση του 
φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και 
οι όροι της ∆ιακήρυξης. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς του Προέδρου της ΕτΠ µε 
πολυτελές αυτοκίνητο (VIP), επισηµαίνεται ότι εφόσον αυτό δεν χρησιµοποιηθεί επί 
24ώρου βάσεως, η αµοιβή του αναδόχου θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την ωριαία χρήση 
του αυτοκινήτου, στην τιµή που θα έχει δηλώσει ο ανάδοχος σε χωριστό κεφάλαιο της 
οικονοµικής του προσφοράς.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 
  
α. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα 
έως ποσοστού 30% επί της προϋπολογισθείσας αξίας. 
 
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό 
στοιχείων I και ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 
 
ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 
 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού 
της δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία επρόκειτο να 
πραγµατοποιηθούν οι υπηρεσίες του αναφερόµενου έργου. 
 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

 
στ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον 
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς 
που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται 
υποχρεωτικά. 
 
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
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 που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
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 κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι υπόψη υπηρεσίες, υποχρεούται 
να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να 
υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
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. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 
ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 
συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
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 αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ –∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως την τελευταία ηµέρα 
διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής (8/3/2014).  
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών 
που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες διακόπτονται 
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς του Προέδρου της ΕτΠ µε 
πολυτελές αυτοκίνητο (VIP),  επισηµαίνεται ότι εφόσον αυτό δεν χρησιµοποιηθεί επί 24ώρου 
βάσεως, η αµοιβή του αναδόχου θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την ωριαία χρήση του 
αυτοκινήτου, στην τιµή που θα έχει δηλώσει ο ανάδοχος σε χωριστό κεφάλαιο της 
οικονοµικής του προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 6ης ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του 
συνόλου των δροµολογίων που θα απαιτηθούν και µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, ακολουθουµένης της διαδικασίας του 
άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του 
χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας 
Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγουµένης προσκόµισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
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- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών      
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών  
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  

 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  
- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4013/2011 – ΦΕΚ 
204Α’/15-9-2011). 
- Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής  
 
Η δαπάνη βαρύνει το φορέα Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 08440Α προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παράδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
 
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
β. Παροχή των υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή 
έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη 
και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα εκτέλεση παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 
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καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου 
οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο 
αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

 
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύµβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός 
των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο 
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε 
αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας. 

 
5. Σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του 
διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το 
προς καταλογισµό ποσό. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και 
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν 
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 
προσφοράς του αναδόχου. 
 
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 
 
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 

α. Παρασχέθηκε το σύνολο των υπηρεσιών  
 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες 
 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
από τη σύµβαση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ′′′′ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών για την µεταφορά των µελών της 
Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών 
και ∆ήµων της Ευρώπης, από το αεροδρόµιο στα ξενοδοχεία που θα διαµένουν και στους 
χώρους των συνεδριάσεων και αντίστροφα, καθώς και η παροχή ενός πολυτελούς 
αυτοκινήτου (VIP) µε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο οδηγό, για τις µετακινήσεις του Προέδρου της 
ΕτΠ και άλλων επισήµων καθ’ όλη τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης Κορυφής. Τα λεωφορεία που 
θα διατεθούν θα πρέπει να είναι χωρητικότητας έως 50 ατόµων, σύγχρονα, καθαρά, σε 
άριστη κατάσταση και κλιµατιζόµενα. Επίσης, τις ηµέρες άφιξης των συνέδρων (6 &7/3/2014) 
στο αεροδρόµιο, θα διατεθούν δύο τουλάχιστον άτοµα επί της υποδοχής, µε γνώσεις 
αγγλικών.    
Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραµµα των µετακινήσεων που αφορά η παρούσα διακήρυξη. 
Επισηµαίνεται ότι το ακριβές χρονοδιάγραµµα θα επιβεβαιωθεί λίγες µέρες προ της έναρξης 
της Συνόδου.  
 

 

Ηµεροµηνίες  Ώρες  ∆ιαδροµή  
Συχνότητα 
δροµολογίων  

14:00-
21:00 

Από ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών προς Ξενοδοχεία 

Hilton και Caravel   
1 λεωφορείο ανά ώρα  

19:15 

Μεταφορά 150 περίπου 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton και 
Caravel  στο Μουσείο 

Ακρόπολης  

3 λεωφορεία 
6-Μαρ-14 

22:00-
23:00 

Μεταφορά 150 περίπου 
συνέδρων από το Μουσείο 
Ακρόπολης στα Ξενοδοχεία 

Hilton και Caravel   

3 λεωφορεία  

10:00-
15:00 

Από ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών προς Ξενοδοχεία 

Hilton και Caravel   
1 λεωφορείο ανά ώρα  

7-Μαρ-14 

21:30-
23:00 

Μεταφορά των συνέδρων 
από τον χώρο της 

διάσκεψης (κέντρο της 
Αθήνας) στα Ξενοδοχεία 

Hilton και Caravel   

1 λεωφορείο ανά 15 
λεπτά  

8-Μαρ-14 9:00-9:30 

Μεταφορά των συνέδρων 
από τα Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο της 

Αθήνας)  

2 λεωφορεία 
(πιθανότητα διπλής 

διαδροµής)  



  

- 25 - 

12:30 

Μεταφορά των συνέδρων 
από τον χώρο της 

διάσκεψης (κέντρο της 
Αθήνας) στον ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών   

2 λεωφορεία  

14:00-
16:00 

Μεταφορά των συνέδρων 
από τα Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών   

1 λεωφορείο ανά 30 
λεπτά  

6-7-8 Μαρτίου 2014 

Μεταφορά του Προέδρου 
της ΕτΠ από και προς το 
αεροδρόµιο, από και προς 
τον χώρο της ∆ιάσκεψης 
και από και προς το 

Μουσείο της Ακρόπολης. 

1 πολυτελές (VIP) 
αυτοκίνητο, για όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας 
ηµερησίων και για τις 
τρεις ηµέρες, µε 
αγγλόφωνο ή 

γαλλόφωνο οδηγό 
 

Επιτρέπεται η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς µόνο για όλες τις µετακινήσεις του 
παραπάνω πίνακα.  
 
Οι Συµµετέχοντες θα δηλώνουν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, ότι η υποβληθείσα προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 

Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα τοποθετηθεί επί ποινής απόρριψης, στον Φάκελο 
Τεχνικής Προσφοράς, στον οποίο θα εµπεριέχεται και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται 
απαραίτητο από τους συµµετέχοντες (φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κ.α. εφόσον είναι 
διαθέσιµα).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆′′′′ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

 

 

Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ για το 
σύνολο των δροµολογίων της παρούσας ∆ιακήρυξης, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα 
Γ’, εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 
 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία των προσφορών µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως ορίζονται από την διακήρυξη γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε′′′′ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 
 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα  δια της παρούσης  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως 
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της εταιρείας (πλήρης 
επωνυµία)………………………………….………… Ταχυδροµική ∆/νση  
……………………………………….για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της …….…….  για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά των 
µελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης, από το αεροδρόµιο στα 
ξενοδοχεία και στους χώρους των συνεδριάσεων και αντίστροφα», της υπ΄ 
αριθµ. 27/2013 ∆/ξής σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ′′′′ 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  
Ηµεροµηνίες  Ώρες  ∆ιαδροµή  

Συχνότητα 
δροµολογί

ων  

Αριθµός 
οχηµάτων 

Προσφερόµεν
η τιµή ανά 
δροµολόγιο 

Συνολική 
προσφερόµενη 

τιµή  

14:00-
21:00 

Από ∆ιεθνή 
Αερολιµένα 
Αθηνών προς 

Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 
λεωφορείο 
ανά ώρα  

  

 

  

19:15 

Μεταφορά 150 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στο 

Μουσείο 
Ακρόπολης  

3 
λεωφορεία 

  

 

  
6-Μαρ-14 

22:00-
23:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από το 

Μουσείο 
Ακρόπολης στα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

3 
λεωφορεία  

  

 

  

10:00-
15:00 

Από ∆ιεθνή 
Αερολιµένα 
Αθηνών προς 

Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 
λεωφορείο 
ανά ώρα  

  

 

  

7-Μαρ-14 

21:30-
23:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας) στα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 
λεωφορείο 
ανά 15 
λεπτά  

  

 

  

9:00-9:30 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας)  

2 
λεωφορεία 
(πιθανότητ
α διπλής 
διαδροµής)  

  

 

  

12:30 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας) στον 
∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών   

2 
λεωφορεία  

  

 

  

A.  

8-Μαρ-14 

14:00-
16:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον 
∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών   

1 
λεωφορείο 
ανά 30 
λεπτά  
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B.  6-7-8 Μαρτίου 2014 

Μεταφορά του 
Προέδρου της ΕτΠ 
από και προς το 
αεροδρόµιο, από 
και προς τον χώρο 
της ∆ιάσκεψης και 
από και προς το 
Μουσείο της 
Ακρόπολης. 

1 VIP 
αυτοκίνητο 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
της ηµέρας 
και για τις 
τρεις 

ηµέρες, µε 
αγγλόφωνο 

ή 
γαλλόφωνο 
οδηγό 

    

 

 
ΣΥΝΟΛΟ   

  

  

 ΦΠΑ     
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ   

  
  

 
 
Γ. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς µε πολυτελές αυτοκίνητο: 

 
• Τιµή για 4ωρη απασχόληση: 
 

• Τιµή για 8ωρη απασχόληση: 
 

• Τιµή για 12ωρη απασχόληση: 
 

• Τιµή για κάθε επιπλέον ώρα: 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία:       Υπογραφή/σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ′′′′ 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. ….. /2013 
 

«Μεταφορά των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης 
∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης, από το αεροδρόµιο 

στα ξενοδοχεία και στους χώρους των συνεδριάσεων και αντίστροφα» 

 
Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………. του έτους 2014, οι 
υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην 
Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43 , µε Α.Φ.Μ. 997875116 και ∆.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόµιµα από …………………………………, δυνάµει της υπ’ αριθµ. ……….. 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, περί µεταβίβασης αρµοδιότητας……………  (ΦΕΚ 
……………) και αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 
εταιρεία ………………. µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. 
…………….., φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….. (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), 
που θα καλείται στο εξής «µεταφορέας», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το 
από ………….. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. …../2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και την 
υπ΄αρ. …./…….-…-201.. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, 
κατακυρώθηκε στον µεταφορέα «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα 
του Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισµού, για την παροχή 
υπηρεσιών για την «Μεταφορά των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης, από 
το αεροδρόµιο στα ξενοδοχεία και στους χώρους των συνεδριάσεων και αντίστροφα», 
∆ιακήρυξη 27/2013, στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον 
Φ.Π.Α,  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η «…………………………………………………………..» 
όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω: 
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Ηµεροµηνίες  Ώρες  ∆ιαδροµή  

Συχνότητα 
δροµολογίων  

Αριθµός 
οχηµάτων 

Προσφερόµενη 
τιµή σε ΕΥΡΩ 

14:00-
21:00 

Από ∆ιεθνή 
Αερολιµένα 
Αθηνών προς 

Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 λεωφορείο ανά 
ώρα  

    

19:15 

Μεταφορά 150 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στο 

Μουσείο 
Ακρόπολης  

3 λεωφορεία     
6-Μαρ-14 

22:00-
23:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από το 

Μουσείο 
Ακρόπολης στα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

3 λεωφορεία      

10:00-
15:00 

Από ∆ιεθνή 
Αερολιµένα 
Αθηνών προς 

Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 λεωφορείο ανά 
ώρα  

    

7-Μαρ-14 

21:30-
23:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας) στα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel   

1 λεωφορείο ανά 
15 λεπτά  

    

9:00-9:30 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας)  

2 λεωφορεία 
(πιθανότητα 
διπλής 

διαδροµής)  

    

12:30 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τον 

χώρο της 
διάσκεψης (κέντρο 
της Αθήνας) στον 
∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών   

2 λεωφορεία      

A.  

8-Μαρ-14 

14:00-
16:00 

Μεταφορά των 
συνέδρων από τα 
Ξενοδοχεία Hilton 
και Caravel  στον 
∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών   

1 λεωφορείο ανά 
30 λεπτά  

    

B.  6-7-8 Μαρτίου 2014 

Μεταφορά του 
Προέδρου της ΕτΠ 
από και προς το 
αεροδρόµιο, από 
και προς τον χώρο 
της ∆ιάσκεψης και 
από και προς το 
Μουσείο της 
Ακρόπολης. 

1 VIP αυτοκίνητο 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια της 

ηµέρας και για τις 
τρεις ηµέρες, µε 
αγγλόφωνο ή 
γαλλόφωνο 
οδηγό 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ   
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 ΦΠΑ     

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ   

  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ –∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της υπογραφής της και θα διαρκέσει έως την τελευταία 
ηµέρα διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής (8/3/2014).  
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη προµήθειας του υλικού που 
αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η προµήθεια διακόπτεται µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς του Προέδρου της ΕτΠ µε 
πολυτελές αυτοκίνητο (VIP),  επισηµαίνεται ότι εφόσον αυτό δεν χρησιµοποιηθεί επί 24ώρου 
βάσεως, η αµοιβή του αναδόχου θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την ωριαία χρήση του 
αυτοκινήτου, στην τιµή που θα έχει δηλώσει ο ανάδοχος σε χωριστό κεφάλαιο της 
οικονοµικής του προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 6ης ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του 
συνόλου των δροµολογίων που θα απαιτηθούν και µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, ακολουθουµένης της διαδικασίας του 
άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του 
χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας 
Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγουµένης προσκόµισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
 

- Τιµολόγιο πώλησης για το σύνολο του υπό προµήθεια υλικού     
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών  
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  

 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  
- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν.4013/2011 – ΦΕΚ 
204Α’/15-9-2011). 
- Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής  
 
Η δαπάνη βαρύνει το φορέα Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 08440Α προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Αρµόδια για παραλαβή της προµήθειας είναι η Τριµελής Επιτροπή παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. …./2014 Απόφαση 
της …………………………………… (Α∆Α: ……………..). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η µε αριθµό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, απεριορίστου 
ισχύος, της ……………….. Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, η αρµόδια επιτροπή 
επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τον νόµο 2286/95 και το Π.∆. 118/2007. 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/07-06-2010, Ν. 2286/95, του 
άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.∆. 30/96, του Π.∆.118/2007, τους όρους της µε αρ. 
27/2013 ∆ιακήρυξης και τους όρους προσφοράς (τεχνική και οικονοµική) του αναδόχου.  
 
Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 
Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Για τον ανάδοχο 

  
  
  
  
  
         

 


