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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ.: 153 51    
Πληροφορίες: Ε. Νάστου
Τηλ: 213 2005158
E-mail:  promanat@patt.gov.gr

Παλλήνη,        

 
Προς: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Σας γνωρίζουμε  ότι  η  Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής,  κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1846/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: 9ΖΡΩ7Λ7-244), καθώς και της υπ’ αριθμ. 878186/15-09-2022 Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΝΙΨ7Λ7-ΖΦΣ), ενδιαφέρεται για την παροχή 
υπηρεσιών απολύμανσης (απεντόμωσης- μυοκτονίας) για τρία (3) έτη: 2023, 2024 & 
2025  [συνολικά εννέα (9) εφαρμογές, ήτοι: τρεις (3) εφαρμογές το έτος] στα κτίρια: α) 
Λίρα (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος- Παλλήνη), όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Π.Ε.Α.Α. και β) Κλεισθένους 35 και Ακροπόλεως – Σταυρός Αγίας Παρασκευής, 
όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., 
προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και για τα τρία έτη.

Η διαδικασία της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ 
(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. 

Η εν λόγω απολύμανση αφορά την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων (κατσαρίδες, 
αράχνες, μυρμήγκια, μύγες, κουνούπια κλπ.), καθώς και την καταπολέμηση των 
τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι κλπ), με τοποθέτηση δολωμάτων μέσα σε παγίδες 
εσωτερικών χώρων και μέσα σε δολωματικούς σταθμούς για τους εξωτερικούς 
χώρους.

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν έγκριση από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία πρέπει να κατατεθεί με την 
οικονομική προσφορά.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις [η πρώτη δόση μετά τις 
τρεις (3) εφαρμογές για το έτος 2023, η δεύτερη δόση μετά τις τρεις (3) εφαρμογές 
για το έτος 2024 και η τρίτη δόση μετά τις τρεις (3) εφαρμογές για το έτος 2025], 
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κατόπιν σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής για κάθε έτος, από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α,

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια 
Αττικής και θα αποδίδεται από τον ανάδοχο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Π.Ε.Α.Α., για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 & 2024, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0839 
«Δαπάνες καθαριότητας».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ. Λ. 
Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί , σε 
κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα του υποψηφίου και την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης 
(απεντόμωσης- μυοκτονίας) για τρία (3) έτη: 2023, 2024 & 2025 [συνολικά εννέα 
(9) εφαρμογές, ήτοι: τρεις (3) εφαρμογές το έτος] στα κτίρια: α) Λίρα (17ο χλμ. 
Λ. Μαραθώνος- Παλλήνη), όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. και β) 
Κλεισθένους 35 και Ακροπόλεως – Σταυρός Αγίας Παρασκευής, όπου 
στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α», έως τις 
07/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων 
δικαιολογητικών (εις διπλούν), εντός του ανωτέρου φακέλου, ήτοι: 

1.α. Νομικά Πρόσωπα:

1. Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της 
εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν. Για την απόδειξη 
της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Άλλως, τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
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Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
ή 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του 
νομίμου εκπροσώπου , στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως 
ισχύει.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

    

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου  κράτους-μέλους ή χώρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους διαφορετικά σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά 
χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νομίμου 
εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

i.  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii.  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και του εκάστοτε ισχύοντος 
νομικού πλαισίου.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.   

5. Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν.
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1.β. Φυσικά Πρόσωπα:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
ή 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως 
ισχύει.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.    

2. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου  κράτους-μέλους ή χώρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους διαφορετικά σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά 
χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία να δηλώνει 
ότι:

 i.  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και του εκάστοτε ισχύοντος 
νομικού πλαισίου.

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
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5 .  Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν.

Σε περίπτωση που από τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει 
λόγος αποκλεισμού σας από την εν λόγω υπηρεσία, η Περιφέρεια Αττικής δε θα έχει 
καμία υποχρέωση έναντί σας.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
αποκλείονται. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 10/10/2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών - 
Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α., 1ος όροφος, 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 
Παλλήνη). 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, θα 
συναφθεί σχετική σύμβαση.  

                                                                                 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                         ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ




		2022-09-23T14:00:15+0300


		2022-09-23T14:04:25+0300
	MARIA ALAMPEI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




