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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 5/2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, µετά από την 
υπ΄αριθµ.1122/2018 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό  ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για την 
διενέργεια επίγειων δολωµατικών ψεκασµών στα πλαίσια του Προγράµµατος Καταπολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισµού 148.463,31€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, βάσει τιµής χωρίς Φ.Π.Α. υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιµή, ήτοι 0,084 € και καλύπτονται οι όροι 
και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι ανωτέρω τοποθεσίες και οι 
απαιτούµενοι ψεκασµοί (αφορά µέχρι και τρεις (3) ψεκασµούς) περιγράφονται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης.  
 
Προσφορά που δεν αφορά  το σύνολο των δέκα επτά ελαιοκοµικών τοµέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αδιαίρετα και στο 
σύνολο των 950.226 προστατευόµενων ελαιοδέντρων και 475.113 ψεκαζόµενων 
ελαιοδέντρων  όπως περιγράφονται αναλυτικά στον  πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5-2013), 
στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και 
στο Ν. 4412/2016. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-05-2018 και ώρα 08:00 π.µ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-06-2018 και ώρα 
12:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
Όλοι οι όροι του διαγωνισµού και οι σχετικές λεπτοµέρειες αναφέρονται στην αναλυτική 
διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

(http://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.∆Η.Σ 
& στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ www.eprocurement.gr  .  
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Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της 
εν λόγω διακήρυξης.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες -και σε περίπτωση 
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών- µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα σε:  

 1.  κράτος – µέλος της Ένωσης, 
 2. κράτος –µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), 
 3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παρατήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  

 4. τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

 
β) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.     
 
  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.394,57€, ισχύος τουλάχιστον για 30 ηµέρες 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση 
που η Σύµβαση διακοπεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και για τους λόγους που 
προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης 
υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 
   Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
  Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από  
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από την 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και 
συγκεκριµµένα από την Κα Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και τον Κο Λάµπρο Ντουλµπέρη 
στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2132005351 & 2132005352 αντίστοιχα. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.   
 
     
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:             

1.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. email: ant.anatolikis@patt.gov.gr 
2. ∆/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τµήµα ∆ιαδικτύου (µε την 

παράκληση    να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής). email: 
site@patt.gov.gr 

3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Α.Α. email: 
dagrotikis.anat@patt.gov.gr 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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