
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
           

Έχοντας υπόψη: 

 
1) Το Ν.Δ. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 6παρ.15 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α΄ 
85/11 – 4 – 2012). 

4) Τις διατάξεις του  Π.Δ. 145/ 23-12-2010  (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010)   «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.44403/20-10-2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7)  Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 2/74007/0026/17-9-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων/Δ/νση 26η Συντονισμού και Ελέγχου 
Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων).   

   
 
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: 17ο χλμ.Λ.Μαραθώνος 
Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες: Π. Ισακίδου 
Τηλ.: 2132005138  
Fax.: 210 6032543 
E-mail:  promanat@patt.gov.gr 
 
 

 
ΑΔΑ: 732Σ7Λ7-ΕΣΟ 
Παλλήνη,  20/ 08 / 2014         
Αρ πρωτ οικ.:163474   
 
 
 ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ    12 /2014 
ΦΕΚ  548 /ΤΔΔΣ/22.08.2014 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε.Α.Α. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
73.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 23% 
(ήτοι 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
– ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 
ΔΕΙΓΜΑ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 22/08/2014 22/08/2014 



8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22-11-2010) «περί αναλήψεως 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

10) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α 112/13.07.2010)όπως ισχύει. 

11) Το Ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013). 

12) Το άρθρο 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 
226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» 

13)Την υπ’ αρ. 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΄αρ. 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 όπως ισχύει. 

14)Την υπ΄αρ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», η οποία δημοσιεύθηκε 
στο με αρ. 22/21/1/2013, τ. Υ.Ο.Δ.Δ, ΦΕΚ. 

15)Την υπ΄ αριθμ. 39935/28-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 543/7-3-
2013) με την οποία μεταβιβάστηκε στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Λιλίκα Βασιλάκου η 
αρμοδιότητα υπογραφής των συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής μεγαλυτέρων του 
ποσού των 20.000,00€ και μέχρι του ποσού των 200.000,00€. 

16)Τις διατάξεις του Ν.4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74/Τ.Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄.161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

17)Την υπ’ αρ. 362/ 2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 
η σκοπιμότητα διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού. (ΑΔΑ:ΒΛΓΒ7Λ7-ΞΓ4) 

18)Το υπ’ αρίθμ πρ ΤΕ 109113/2889 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ 

19)Την υπ΄ αριθμ. 1494/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση 
δαπάνης & τη διάθεση της πίστωσης. (ΑΔΑ:Ω1Σ67Λ7-ΒΨ1). 

20)Την υπ΄αριθμ 1841/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής(ΑΔΑ:6ΦΓ57Λ7-ΠΘΖ).  

21)Την υπ΄ αριθμ 138939 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ:ΒΥΛΝ7Λ7-5ΤΤ) η οποία 
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 252 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Υ.Δ.Ε Ανατολικής Αττικής. 

22)Την υπ. αριθμ. 187/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής(ΑΔΑ:ΒΙΨ7Λ7-ΧΑΑ), σχετικά με τη «Συγκρότηση τριών συλλογικών οργάνων 
διοίκησης της ΠΕΑΑ διάρκειας ενός έτους: α) επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που διενεργεί 
η Δ/νση Οικονομικών β) επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών επί των 
διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και αρ. 4 του Ν.3886/2010 και γ) 
επιτροπή παραλαβής εργασιών και προμηθειών. 

  

προκηρύσσουμε 



Ανοικτό  δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 
την προμήθεια υλικών διαγράμμισης συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(ήτοι 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.) για την προμήθεια για τις 
οδούς αρμοδιότητας της  Π.Ε.Α.Α. υλικών διαγράμμισης που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Γ΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.   

 

1) ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(ΤΟΝ) 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

15,5 

2 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

8 

3 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 2,7 

4 ΔΙΑΛΥΤΗΣ 2,5 

Ο διαγωνισμός θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο. 

 
2)ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΑ  ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
17Ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος- 
Παλλήνη Τ.Κ. 153 51 

 
     22/09/2014 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
10:00 π.μ. 

 

3)  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. Συνεταιρισμοί, δ. Κοινοπραξίες. 

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 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

5) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον 
ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
παραταθεί και η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής.       

6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 



α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε), που 
επισυνάπτονται. 

β)  Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
γ)   Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
 
Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με 

τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών - Δ/νση Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, e-
mail:promanat@patt.gov.gr, φαξ: 2106032543, τηλ: 2132005138. Οι παραλήπτες της 
Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 
(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι 
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 
Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των 
παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη να το γνωρίσουν 
έγγραφα στην ΠΕΑΑ (Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής) και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές νομιμότητας κατά 
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο 
διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr. 

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 15, παράγραφος 2 περ. α΄ του Π.Δ. 
118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών θα 
πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη ή έχουν υποβάλλει αίτημα 
παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση: promanat@patt.gov.gr 
χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω.   

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 15 παράγραφος 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007. (άρθρο 10, παρ. 1 
περίπτωση γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 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 κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο 

στην Υπηρεσία μας (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Δ/νση  
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών,  17ο Χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη),απ’ 

όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 

θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 19/09/ 2014 και 
ώρα 14:30 μ.μ. 

3) Επίσης οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 22/09/2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.   

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

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών  διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν.  

 Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η ανωτέρω 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. 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

• Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 

Α.Α (17ο Χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη). 

• Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία   των   ενδιαφερομένων   (όπως   επωνυμία,   διεύθυνση,   τηλέφωνο,   φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να έχει στη 

διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. 



• Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν άμεσα από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 

Περιφέρεια Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας   του   Διαγωνισμού   με   το   αιτιολογικό   της   μη   πληρότητας   του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

και   σε   ηλεκτρονική   μέσω   του   διαδικτύου   στη   διεύθυνση   www.patt.gov.gr.   Η 

Περιφέρειας Αττικής αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 

πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που  βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 

την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site). 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, στις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 

10 & 15 του ΠΔ 118/2007.   

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής θα απαντήσει ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των προθεσμιών και 

σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού θα 

πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, (17ο Χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος 
Παλλήνη). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής. 

Οι ερωτήσεις που θα γίνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) θα αποσταλούν στη 

διεύθυνση:promanat@patt.gov.gr 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΡΘΡΟ1ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11, 12 και 13 του Π.Δ. 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 

(Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα 
Προμηθειών(17ο Χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη) 

γ.   Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε.   Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

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. 

5. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίδεται με τιμή μονάδας σε ευρώ, με  και χωρίς ΦΠΑ.. 
Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και εταιρική 
σφραγίδα. 

6. 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   Τριμελής   Γνωμοδοτική 
Επιτροπή    Αξιολόγησης    αποτελεσμάτων    διαγωνισμών    και     των    διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης   της   Διεύθυνσης   Οικονομικών της ΠΕΑΑ , 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. 

7. Η άσκηση προσφυγής    κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. 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 και 20 του 
Π.Δ. 118/2007) 

1. Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 

των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της   Διεύθυνσης   Οικονομικών της ΠΕΑΑ, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών την οριζόμενη από την 

διακήρυξη ημερομηνία και ώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.(17ο 

Χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη) παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εκπροσώπων τους. 

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   Οικονομική 
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 Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων 
Οικονομικών της ΠΕΑΑ προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης 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 
Διακήρυξης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης, προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της ανωτέρω αρμόδιας Επιτροπής 
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 Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή , αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 
3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης 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    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1.  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.Δ. 118/2007, και η 
οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ' της 
Διακήρυξης και το άρθρο 5 της παρούσας. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.Δ. 
118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ', ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

i)    Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

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 χρεοκοπίας ,καθώς και για 
κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 27 έως και 43 του Αγορανομικού 
Κώδικα. 
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. 
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση 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). 
Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό 
πρόσωπο από τους νόμιμους εκπροσώπους του(εφόσον πρόκειται για ΟΕ και 
ΕΕ οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ οι 
διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για ΑΕ ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 



Σύμβουλός της) 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ(Ν. 4250/2014, άρθρο 3).   

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.Δ. 118/2007 που 
αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών. 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας λάβατε γνώση. 

δ.  Άδεια εμπορίας - διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία. 

ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό. 

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 Διακήρυξη. 

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 καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 27 έως και 43 του 
Αγορανομικού Κώδικα. 

(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 υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έναρξης των παραπάνω, καθώς  και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης των 
παραπάνω. 

(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 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 

(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 ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

(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), επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) καθώς και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης 
των παραπάνω, καθώς  και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης των παραπάνω. 

(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 της Περιφέρειας, 
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 ή την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου 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 Διοικητικού 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-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 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 προμηθευτή 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 
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 Διακήρυξη: 

(1) Βεβαιώσεις  Δημόσιων  Φορέων  στις  οποίες  θα  αναφέρεται,   εφόσον  υπάρχει 
προηγούμενη σύμβαση, η καλή εκτέλεση αυτής. 

(2) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντα ή της 
επιχείρησης. 

(3) Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
β) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
γ) Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί από κάποια άλλη Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή αποκλειστεί από 
διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων κατά τα άρθρα 18, 34 
και 39 του Κ.Π.Δ. 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. 
 

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



Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α μπορεί να 
ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 
συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007, και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα 
καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον 
συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

4. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά, που 
αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 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 στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 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 τα 
δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της 
Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 
Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτής 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. 

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 του Περιφερειάρχη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 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 
προϋπολογιζόμενου ποσού με Φ.Π.Α. που αναφέρεται στη διακήρυξη ανάλογα με το είδος 
που θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.  
 

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, χωρίς 
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή), 
(2) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  καθώς και το είδος για το οποίο υποβάλλει 
προσφορά ο ενδιαφερόμενος, 
(3) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(4) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνει επιπλέον: 

α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού. 
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. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, ανάλογα με το κατακυρωθέν είδος, 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. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της. 



δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. 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 «Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄». 

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.Δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

ΣΤΟ διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή 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 οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χιλ. Λ. 
Μαραθώνος-  Παλλήνη, Ισόγειο, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 
ως εξής: 
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 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 το διαγωνισμό, ήτοι την τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης 
ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε.Α.Α. και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 
Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει τη σχετική απόφασή της, το αργότερο πέντε 
(5)εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη 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 
προμηθευτής 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 τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε.Α.Α. 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.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της στο μειοδότη, κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών  της Π.Ε.Α.Α. και το αποφασίζον όργανο, 
ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 
 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
 
5. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 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 τη διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι 
το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 
επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των εν λόγω εργασιών, το 
ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00€) και 
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00€) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα 
από κάθε αιτία”). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 



1. Με την προσφορά, θα αναφέρεται η τιμή μονάδος σε ευρώ, σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση της προμήθειας. 
2. Η προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  
5. Η προσφερόμενη τιμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  

     

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(ΤΟΝ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ        
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(ΕΥΡΩ) 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

15,5   

2 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

8   

3 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 2,7   

4 ΔΙΑΛΥΤΗΣ 2,5   

     
 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 23%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

Το   αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση   των  αποτελεσμάτων  του   διαγωνισμού   όργανο,   με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕΑΑ. 

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.Δ. 118/2007. 

ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 



i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό  

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.Δ. 118/2007) 

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

α.   Τα προς προμήθεια είδη. 
β.   Την ποσότητα. 
γ.   Την τιμή. 
δ.   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. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο,  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.  

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που 
η πληρωμή στον προμηθευτή 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 προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση   της   Επιτροπής   Διενέργειας/Αξιολόγησης   των   αποτελεσμάτων   του 
διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
 
1. Η προμήθεια θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον 

αυτός προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης, άλλως μετά από 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης 
(σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007). 

2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προς τον ανάδοχο. 

3. Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 
4.  Για την παραλαβή των εκάστοτε υπό παράδοση υλικών, η αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007, βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου, θα 
προβαίνει στην παραλαβή ή μη των υλικών. 



Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26-34 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Σε περίπτωση δε που ζητηθεί λεπτομερής εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων, των 
προς προμήθεια ειδών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Γ της παρούσης, το ανάλογο κόστος θα 
επιβαρύνει τον ανάδοχο   

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα παρακάτω: 
-Τιμολόγιο. 
-Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας: 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου. 
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,01% 
-Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος εισοδήματος 4%). 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

1. Ο προμηθευτής 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   Τριμελούς  
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της ΠΕΑΑ. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την 
προμήθεια των ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

α.  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή  η προμήθεια των ειδών δεν εκτελέσθηκαν ή 
αντικαταστάθηκαν με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής, β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ  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. Εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή 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.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή 



έμμεση προκαλούμενη ζημία της Περιφέρειας Αττικής ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια 
των ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
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 προμηθευτή 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 προμηθευτή, 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 
προμηθευτή 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 εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή 
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.Δ. 118/2007) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΠΕΑΑ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε').Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν 
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του προμηθευτή. 

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. Πραγματοποιήθηκε το σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με τις οριζόμενες από την 
παρούσα Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 



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 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1 Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής μπορεί μετά από γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικα-
σιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και 
πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 

2 Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει 
να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα παραδώσει 
καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη 
αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η υπηρεσία μας μπορεί να 
αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα 
αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΑΑ ) οπότε η τυχόν επιπλέον 
διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς, 
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της 
ΠΕΑΑ. 

3 Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει η υπηρεσία μας να διαβιβάσει το δελτίο 
παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το 
πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο Αποστολής και το 
Τιμολόγιο αγοράς. 

4 Η ΠΕΑΑ για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από το Ν.2286/95 και το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 32,33,34. 

5 Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών 
κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 

6 Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της ΠΕΑΑ κατά του προμηθευτή , 
θα κρατούνται, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, απ' τα ποσά που έχει να 
πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 ΔΙΚΑΙΟ –  ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
τυχόν διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΑΑ και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 
δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 
αναφύονται μεταξύ τους. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
 

Α. Προδιαγραφές χρώματος διαγράμμισης οδών και υαλοσφαιριδίων 
 
1α)  ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ  β: 

≥ 0,85  (κατηγορία LF7, πίνακας 1 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

Τα x, y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη για το λευκό χρώμα περιοχή του χρωματικού 
διαγράµµατος (πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000)  

3 ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  ≥ 95%  (ΕΛΟΤ EN ISO 2814:2006) 
4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ: Δβ ≤ 0,05  (κατηγορία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000). Επίσης, 

τα x και y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη (πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 :2000) για το λευκό 
χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγράμματος)  

5 ΙΞΩΔΕΣ ΣΕ KREBS – UΝΙΤS 
ΣΤΟΥΣ 25 °C 

70-80 K.U.  (ASTM D 562-10)  

6 ΧΡΟΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ       
(Νο pick υρ time) 

≤ 20 min   (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80 % και  
                  θερμοκρασία άνω των 25 °C)  (ASTM D 711-10) 

7 ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝ 
(HEGMAN) 

≥ 3  (ASTM D 1210-05)  

8 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

≥ 50 Kg  

9 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ 
ΓΗΡΑΝΣΗ UVB  
 

Για το γηρασμένο δοκίμιο απαιτείται αλλαγή παράγοντα 
φωτεινότητας Δβ ≤ 0,05 (κατηγορία UV1) και χρωµ. Συντεταγμένες 
x, y που ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη (Πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 :2000) για το λευκό 
χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγράμματος.  

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ  
 

Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντική κατακάθιση, 
πρέπει να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση σε ομοιογενή 
κατάσταση. Δεν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσωμάτωση, 
βώλους, πέτσες ή διαχωρισμό χρώματος.  

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ≥ 6  
12 ΕΥΚΑΜΨΙΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή 

απώλεια πρόσφυσης.  
13 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ  

 
Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, 
ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις, εκτός μιας ελαφράς απώλειας 
της στιλπνότητάς του.  

14 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΕΚΑΣΕΩΣ Ο ψεκαζόµενος υμένας σε καθαρό γυαλί δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό. Ο ψεκαζόµενος υμένας σε 
λαμαρίνα ή αλουμίνιο θα πρέπει όταν ξηραίνεται να δίνει επιφάνεια 
λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα ή άλλες 
ασυνέχειες.  

15 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤiO2 Ποσοστό σε ΤίΟ2 στο χρώμα:  ≥ 13% κ.β. (ASTM D 1394-76) 



1β)  ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ  
 

 
 
 
 
 
2)  Υαλοσφαιρίδια (σφαιρίδια αντανάκλασης)  
 
      Ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 "Υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, 
αντιολισθητικά αδρανή και µείγµατα αυτών", σε συνδυασμό µε το 
Δ14β/οικ.57023/17-04-03 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε. Για τη δειγματοληψία ισχύει η 
προδιαγραφή, που εγκρίθηκε µε την απόφαση BM5/ 30757/18-10-84 (ΦΕΚ 
799/B/09-11-1984) και για τη συσκευασία ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του 
"Τεύχος οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώμα", 
έτους 1982.  
       Σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423, η κοκκοµετρική διαβάθμιση 
των υάλινων σφαιριδίων διαγράµµισης οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ  β: 

≥ 0,50  (κατηγορία LF2, πίνακας 1 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 

Τα x, y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη για το κίτρινο χρώμα περιοχή του χρωµατικού 
διαγράµµατος (πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000)  

3 ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  ≥ 90%  (ΕΛΟΤ EN ISO 2814:2006) 
4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ: Δβ ≤ 0,05  (κατηγορία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000). Επίσης, 

τα x και y θα πρέπει να ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη (πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 :2000) για το κίτρινο 
χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγ/τος)  

5 ΙΞΩΔΕΣ ΣΕ KREBS – UΝΙΤS 
ΣΤΟΥΣ 25 °C 

70-80 K.U.  (ASTM D 562-10) 

6 ΧΡΟΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ       
(Νο pick υρ time) 

≤ 20 min   (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80 % και  
                  θερμοκρασία άνω των 25 °C)  (ASTM D 711-10) 

7 ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝ 
(HEGMAN) 

≥ 3  (ASTM D 1210-05) 

8 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

≥ 43 Kg   

9 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ 
ΓΗΡΑΝΣΗ UVB  
 

Για το γηρασμένο δοκίμιο απαιτείται αλλαγή παράγοντα 
φωτεινότητας Δβ ≤ 0,05 (κατηγορία UV1) και χρωµ. Συντεταγμένες 
x, y που ορίζουν σημείο που θα βρίσκεται μέσα στην 
προβλεπόμενη (Πίνακας 2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871 :2000) για το κίτρινο 
χρώμα, περιοχή του χρωματικού διαγ/τος.  

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ  
 

Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντική κατακάθιση, 
πρέπει να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση σε ομοιογενή 
κατάσταση. Δεν πρέπει να παρουσιάζει πήξη, συσσωμάτωση, 
βώλους, πέτσες ή διαχωρισμό χρώματος.  

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ≥ 6  
12 ΕΥΚΑΜΨΙΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή 

απώλεια πρόσφυσης.  
13 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ  

 
Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, 
ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις, εκτός μιας ελαφράς απώλειας 
της στιλπνότητάς του.  

14 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΨΕΚΑΣΕΩΣ Ο ψεκαζόµενος υμένας σε καθαρό γυαλί δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό. Ο ψεκαζόµενος υμένας σε 
λαμαρίνα ή αλουμίνιο θα πρέπει όταν ξηραίνεται να δίνει επιφάνεια 
λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα ή άλλες 
ασυνέχειες.  



Κόσκινα ISO 565 - R40/3µm  Συνολικό συγκρατούµενο βάρος %  

850  0 έως 2  

710  0 έως 10  

425  25 έως 65  

250  70 έως 95  

150  95 έως 100  
 

    Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη 
πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης.  
    Ο παραγωγός, ο οποίος οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένος µε πιστοποίηση 
κατά ISO 9001, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνει την 
ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και επίπλευσης.  
 
 
Τα αναφερόμενα στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές 1α), 1β) και 2) 
χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά. Σαφώς καλύτερα χαρακτηριστικά των 
ζητούμενων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν, όπως επίσης 
και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ....................................  
Κατάστημα ..................................  
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ. Κ. FAX) Ημερομηνία έκδοσης…….. 

ΕΥΡΩ .............................  

Προς :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΑΑ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΑΑ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ………… …. 

• Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης   εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διζήσεως 
μέχρι         του         ποσού         των         ΕΥΡΩ         …......................υπέρ         της 
εταιρείας......................................................  Δ/νση 
........................................................   δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο 
διαγωνισμό   της    ..............................................................       για   την   προμήθεια 
...............................................................         σύμφωνα        με       την       υπ'αριθμ. 
.........../..........Δ/ξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση  καλύπτει  μόνο τις από την συμμετοχή  εις τον 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 το βάσιμο ή μη της απαίτησης 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 απλό 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 επιστροφή της  
• Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο  Δημόσιο  και   ΝΠΔΔ,   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 πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου   ισχύος της 
προσφοράς , όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
  ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… 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 …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  

• {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
•  {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός 

… ΤΚ ………..,} 
     {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
• 1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
• 2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
• 3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
• μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
για την καλή εκτέλεση των όρων της ……………. Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας 
για ……………………………………………… (αριθμ Δ/ξης ………..) και το οποίο 
καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

• 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 το βάσιμο 
ή μη της απαίτηση 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 απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

• Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι ………, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 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 μέχρι την επιστροφή αυτής. 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ αρ…. 

 
Ανάθεσης της προμήθειας υλικών διαγράμμισης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 
Στην Αθήνα σήμερα  την      του μηνός        έτους     ημέρα της εβδομάδος     μεταξύ: 

Α)Του Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ β’ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» που έχει την έδρα 
του στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ, 
εκπροσωπούμενου νομίμως από …………………………………………………….. και  
 
Β) Του/της (φυσικού προσώπου) ή της Εταιρείας με την επωνυμία  

«………………………………..», (ΑΦΜ ……………, ΔΟΥ ……………..) που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), (Τ.Κ.) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), με βάση το Καταστατικό της εταιρείας και το από ………………. πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), με αριθμό δελτίου ταυτότητος 

……………….., αποκαλούμενη/ου στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη:  

α)  Την υπ. αριθμ. ……………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: …………………), 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α ….. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην τέως Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.  
β) Την υπ. αριθμ. ………../2014 (ΑΔΑ: …………………………..) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού και όρων του τεύχους διακήρυξης. 
γ) Την υπ. αριθμ. …/2014 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και 
δ) Την υπ. αριθμ. ……/2014 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

…………………………..).  

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Περιγραφή αντικειμένου Σύμβασης- Αξία Σύμβασης  



 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στο δεύτερο που αναλαμβάνει την προμήθεια 

των παρακάτω υλικών για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στις τιμές που ακολουθούν: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  

     

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(ΤΟΝ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ        
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(ΕΥΡΩ) 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

15,5   

2 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

8   

3 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 2,7   

4 ΔΙΑΛΥΤΗΣ 2,5   

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 23%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Η συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των ………………….., πλέον ΦΠΑ.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

(Παράρτημα Γ΄ της υπ. αριθμ. …/2014 διακήρυξης), οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

Χρόνος διάρκειας Σύμβασης 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, 
εφόσον αυτός προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης, άλλως μετά από 10 ημέρες από την κοινοποίηση της 
ανακοίνωσης (σχετικές οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007). Η προμήθεια θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

Παράδοση – Παραλαβή 

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Για την παραλαβή των εκάστοτε υπό παράδοση 
υλικών, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια ποιοτικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007, βάσει των 
αποτελεσμάτων του οποίου, θα προβαίνει στην παραλαβή ή μη των υλικών. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26-34 του Π.Δ. 118/2007. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθειών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, με σύνταξη πρακτικού οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 



 

Πληρωμή – Κρατήσεις 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2014, Ειδικού Φορέα 05072, 
ΚΑΕ 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών». 
Η πληρωμή γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία, για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. 
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 
Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας: 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, 
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, 
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου. 
- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,01% 
- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος εισοδήματος 4%) 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται κατόπιν υποβολής όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών από τον ανάδοχο, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος, κατέθεσε Εγγυητική 
Επιστολή καλής εκτέλεσης που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ, ήτοι ..……………€, του πιστωτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου  …………………., 
µε χρόνο ισχύος μέχρι της επιστροφής της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, μετά 
την ολοκλήρωση της ως άνω προμήθειας.  
 

Ανωτέρα Βία 

Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας ή την 
αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση, στην 
περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. 
Τα μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός 
των ορίων των δυνατοτήτων τους για να συμμορφωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και 
πληρέστερα στους παρόντες όρους. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά 
µε σαφήνεια και αιτιολογημένα και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του 
που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον 
καθορισμένο χρόνο υλοποίησης της σύμβασης ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ. 26 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν: 
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν εκτελέστηκε, με ευθύνη του Δημοσίου και 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 



 
Γενικοί όροι 

Η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, ενσωματώνει τη 
συνολική τους συμφωνία ως προς το αντικείμενο, το οποίο ρυθμίζει και καταργεί αυτοδικαίως 
οποιαδήποτε προγενέστερη συναφή πρόταση, προσφορά, δήλωση βουλήσεως, εγγυητική 
δήλωση ή συμφωνία έγγραφη ή προφορική. 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου.  
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμβάσεως παρέχει το δικαίωμα 
στη Περιφέρεια Αττικής να καταγγείλει τη σύμβαση. Λύση της σύμβασης µε καταγγελία 
επέρχεται µε την παρέλευση της καταγγελίας στο αντισυμβαλλόμενο Μέρος. Ειδικότερα σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και γενικά δεν συμμορφωθεί µε τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε καταγγελία, µε σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών, σύμφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 
Ως  προς τα λοιπά επί μέρους θέματα των συγκεκριμένων προμηθειών ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως  τροποποιήθηκε και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών  Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση, που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της 
επιτροπής παραλαβής και του αναδόχου, σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 
Η σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο και δύο (2) για τη 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, το περιεχόμενό της αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 

  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 


