
 

 - 1 - 

 

 
 

   

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: 17ο χλµ.Λ.Μαραθώνος 
Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη 
Τηλ.: 213 2005149, 213 2005169  
Fax.: 210 6032265 
 

 
 
 Παλλήνη,               18 / 4 / 2012 
 
ΑΡ. ∆ΙΑΚ/ΞΗΣ:    1 / 2012 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για 
την Αποψίλωση και Αποµάκρυνση 
ξερής φυτικής βλάστησης από τα 
πρανή εκατέρωθεν του οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
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ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 20 / 4 / 2012 20 / 4 / 2012 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ                     
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν.∆. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

3. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), « ∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιηθήκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007(L 335))» 

4. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 

5. Του Ν.2362/1995 «περί Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις.» 

6. Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων όπως   τροποποιήθηκε µε το Ν.2741/28-9-1999 
(ΦΕΚ 199 τεύχος Α΄)  Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
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ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις .»  

7. Του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/23-7-1992) 
8. Του Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 

238/τ.Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
9. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
10. Tο Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/95 Τ.Α΄) «Προσαρµογή 
Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο». 

12. Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειαρχών». 

13. Την 120400/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (Α∆Α: 
ΒΟΝ17Λ7-1ΧΖ). 

14. Τα υπ. αριθµ. Τ.Ε. 119/οικ/12-1-2012 και Τ.Ε. 1150/8-3-2012 έγγραφα 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. περί ανάγκης για 
εργασίες αποψίλωσης και αποµάκρυνσης ξερής φυτικής βλάστησης 
από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.       

15. Τον επείγοντα χαρακτήρα των εν λόγω εργασιών, λόγω της έναρξης 
της αντιπυρικής περιόδου 

16. Την αριθ. 380 / 2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 
την έγκριση δαπάνης διενέργειας ∆ηµόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και 
αποµάκρυνσης ξερής φυτικής βλάστησης περιοχών αρµοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

17. Την αριθ. 534 / 2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε 
την έγκριση των όρων διακήρυξης. 

18. Την υπ΄ αριθµ. 49919/9-4-2012 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
∆/νσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Α∆Α: 
Β4ΩΗ7Λ7-Σ0Υ. 

19. Την υπ. αριθµ. 165/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά 
µε τη συγκρότηση τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής διενέργειας – 
αξιολόγησης διαγωνισµών της Π.Ε.Α.Α. και τη συγκρότηση τριµελούς 
γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της 
Π.Ε.Α.Α. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την προκήρυξη δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, για την αποψίλωση και αποµάκρυνση ξερής 
φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
προϋπολογισµού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές 
προδιαγραφές, του Παραρτήµατος Γ’ της παρούσας.  
  
1. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε σύντµηση των προθεσµιών, λόγω του 

επείγοντος, καθόσον η αντιπυρική περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου, µετά 
από παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο και στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

 
 
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

 
Προσφορές που κατατίθενται, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

• Συνεταιρισµοί.  

• Κοινοπραξίες φυσικών ή και νοµικών προσώπων. 
 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 
η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  
 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού.  

 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Οικονοµική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής,  
Συγγρού 15-17, Αθήνα 
 

 
  11 / 5 / 2012 

 
Παρασκευή 

 
12.00 
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5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) 
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 
     6..Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 
 
α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (Παραρτήµατα  Α΄, Β΄, Γ΄, ∆’, 
και Ε’), που επισυνάπτονται 
β) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
γ) Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση 
συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισµού καθώς και τυχόν 

διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 
Προµηθειών - ∆/νση Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, 17ο χλµ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 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.∆. 118/2007, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται 
το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 περ. α΄ του Π.∆. 118/2007. (άρθρο 10, περίπτωση 
γ΄ του Π.∆. 118/2007) 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Αττικής 

Αντικείµενο Αποψίλωση και αποµάκρυνση 
ξερής φυτικής βλάστησης από τα 
πρανή εκατέρωθεν του οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής 

Είδος διαδικασίας ∆ηµόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός 
∆ιαγωνισµός σε ευρώ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

Προϋπολογισµός – Πηγή 
χρηµατοδότησης 

90.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. Τακτικός Προϋπολογισµός 
του Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 5152 «Κάθε 
είδους δαπάνες πολιτικής 
σχεδίασης εκτάκτων αναγκών», 
οικονοµικού έτους 2012 

Χρόνος υλοποίησης Η εκτέλεση των εργασιών 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.∆. 
118/2007). Η περάτωση των 
εργασιών θα γίνει εντός 30 
ηµερών. 

Φόρος άρθρο 24 ν. 2198/1994 Κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος (8%) 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Άρθρο 11 του Π.∆. 118/2007 

 

1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την 

παρούσα διακήρυξη. 

2) Οι προσφορές µπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στην 

Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τµήµατος Προµηθειών), 17ο χλµ Λ. 

Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, ισόγειο, µε οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία µέχρι την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 

µέχρι την Πέµπτη 10 Μαΐου και ώρα 14.30. 

3) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, 

πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών 

(Οικονοµική Επιτροπή). 

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.  

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή, ακόµη κι 

αν η ίδια είναι αρµόδια για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένη να 

ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως 

προς τους όρους της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Π.∆. 
118/2007) 
  

1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική 
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς 
ξέσµατα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, ο οποίος προσµετράται από την επόµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στην περίπτωση κατά την οποία οι διαγωνιζόµενοι 
κληθούν να παρατείνουν εγγράφως την ισχύ των προσφορών τους, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι προσφορές τους 
ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα   

 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
(Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (πλήρη επωνυµία και σφραγίδα εταιρείας). 

 
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 (περιγραφή των εργασιών 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Γ΄), µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  

- Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 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 «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 
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5. Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να δίδεται 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 Οικονοµική Επιτροπή 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. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση 

του 15ου άρθρου του Π.∆. 118/2007, παρ. 2, περ. α΄ κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή 

στον διαγωνισµό.  

 

8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν 

αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιών του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη 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 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Π.∆. 118/2007) 
 
2.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
 

1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 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 Π.∆. 

118/2007, και το άρθρο 4 της παρούσης, η οποία πρέπει να είναι 
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σύµφωνη µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆΄ της ∆ιακήρυξης, ποσού 
ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.  

 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 

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

 
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, ως και για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
-  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 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει 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 των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα).  
 
iii) ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου 
και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
Π.∆. 118/2007. 

 

iv) ότι έλαβαν υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις 
υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και 
συνθηκών εργασίας. 
 

γ. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, 
µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.  

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.1 

του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου 
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αναδόχου από τον διαγωνισµό. 
 

Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της 
εγγύησης συµµετοχής και οι προµηθευτές υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν 
µέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, 
δεν συµπληρωθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 

2.2. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης: 

 
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 (Ν.2672/1998) οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο 
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται 
και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
 
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.∆. 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 του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 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. 
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(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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 
(1) του εδ. α της παρ. 2.2 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. 2.2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α΄ και β΄ 
της παρ. 2.2 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. 2.2, 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 (τ. A΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
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απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου. 
 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2.2 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, 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 στο διαγωνισµό 
επιχείρησης. 
 

(5) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας διοικητικής αρχής 

από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της 

εταιρείας και ότι αυτή λειτουργεί νόµιµα.  
 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2.2 του 
παρόντος άρθρου. 
 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2.2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 
(2) του εδ. γ΄ της παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην Ένωση. 
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Άλλα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 8α του Π.∆. 118/2007): 
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 2.2, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο και τα ακόλουθα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι η 
προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
της οποίας έλαβαν γνώση.  
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
β) Εάν έχει επιβληθεί στον ανάδοχο η ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα 
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 
3. (α) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης, ή (β) αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης 
των τριών (3) τελευταίων ετών, ή (γ) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών 
της, που αφορά ειδικότερα τις υπόψη εργασίες, κατά τις τρεις (3) 
προηγούµενες του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
  
Σηµειώνεται ειδικά: 
 
1. 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 ή ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 
2. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής 
από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούµενους 
αυτούς. Για την τεκµηρίωση της ασφαλιστικής ενηµερότητας του 
συµµετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε 
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επιχείρησης ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύµφωνα µε τις διατάξεις κάθε 
χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά 
της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούµενούς της και γ) τα 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας της επιχείρησης από όλους 
τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόµενη 
υπεύθυνη δήλωση.  

 
3. Όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και έγγραφα πρέπει 

να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται επί ποινής αποκλεισµού από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσηµες µεταφράσεις 
γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συµβολαιογράφους, 
πιστοποιηµένους από τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους φορείς.  

 
4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόµενων 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
υποψηφίου από τον διαγωνισµό. 

 
5. Όταν η εταιρεία που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω, τότε ισχύουν τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 
150/10.07.2007).  

 
6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 

φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.  

 
7. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 2.2 του παρόντος 
άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση 
γίνεται στον αµέσως επόµενο συµµετέχοντα. Αν κανένας από τους 
συµµετέχοντες δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.   

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007)  
 
1. Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους στην ένωση εταιρειών. 
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2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, 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 το 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 το 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 του αρµόδιου οργάνου, που θα εγκριθεί από την 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007) 
 
Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µε ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α.  
  
∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής 
υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 5%. 
 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο 
ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και 
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι 
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 
(2) ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυµία 
και διεύθυνση). 
 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
είναι: 
α. Τον εκδότη, 
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β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 
γ. Τον αριθµό της εγγύησης, 
δ. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες, 
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 στη διάθεση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το 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 των συµµετεχόντων από την 
Υπηρεσία. 
 
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Ο ανάδοχος 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, χωρίς το 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 της παροχής  και την 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 αναδόχου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. Τους όρους ότι: 
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Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το 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 ∆΄. 
 
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 Π.∆. 118/2007. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του 
Π.∆. 118/2007) 
 
Α. ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού – αποσφράγιση προσφορών 
1. Η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη, στα γραφεία της (Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, 
Συγγρού 15-17, Αθήνα), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµων 
εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 
µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και την τεχνική προσφορά, µονογράφονται 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 την Οικονοµική Επιτροπή και 

τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται.  

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει 

στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

- Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σχετικοί Φάκελοι του διαγωνισµού µαζί 

µε το σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τους φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη στην αρµόδια Υπηρεσία, που διενεργεί 
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το ∆ιαγωνισµό. Ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει τις οικονοµικές 

προσφορές, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 

αυτών, επαναφέρεται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, στη Οικονοµική Επιτροπή 

για την αποσφράγισή τους και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα 

ανωτέρω. Η αποσφράγιση θα πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία και ώρα 

που ορίζεται από την Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες 

που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Όσοι 

δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 

διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Όσες 

προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει 

στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 2ου Άρθρου, παρ. 

2.2 της παρούσας, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται, ύστερα από 

σχετική πρόσκληση. 

 Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών, 

λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού 

συντάσσει πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο Τµήµα Προµηθειών ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σε δύο (2) 

όµοια αντίτυπα. 

 
Β. Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 
β. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε την ανώτερη τιµή που ορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα την χαµηλότερη τιµή, 
εκ των ενδιαφεροµένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές. 

Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία των προσφορών µε 
τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από τη διακήρυξη, γίνεται 
µε απόφαση του αρµόδιου για τη διενέργεια του διαγωνισµού οργάνου, µετά 
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από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων οργάνου. 
 Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την 
έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης των µειοδοτών, εντός 
προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ανακοίνωση της ως άνω 
κατακυρωτικής απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Π.∆. 118/2007) 
 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.∆. 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.∆. 118/2007. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της 
∆ιεύθυνσης 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.  
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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.∆. 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.∆. 
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. 
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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 ∆ηµοσίου, 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 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.∆. 118/2007) 
 
1. Με την προσφορά, η τιµή θα αναφέρεται σε ευρώ, ολογράφως και 
αριθµητικώς, µε και χωρίς τον Φ.Π.Α. 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 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007) 
 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων θα λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά του προµηθευτή. 
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, 
µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 
 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των ζητούµενων εργασιών.  
 
β. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός 
προµηθευτής θα επιλεγεί ο µειοδότης που θα προκύψει κατόπιν 
διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές. 
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γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης. 
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
 
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των υπό στοιχείων I και ΙΙ των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Π.∆. 118/2007. 
 
στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µόνο 
εάν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Π.∆. 
118/2007) 
 

1. Στο προµηθευτή, στον οποίο έγινε κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
α. Τις προς προµήθεια εργασίες. 
β. Την τιµή. 
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι εργασίες 
δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της 
διακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 
διακήρυξη. 
ε. 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 το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού, 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 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. 
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Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 
υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
1. Η εκτέλεση των εργασιών 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.∆. 118/2007). Η περάτωση των εργασιών 
θα γίνει εντός 30 ηµερών και σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας. 

2. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή. 
 
 
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. 
-Προβλεπόµενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος 
εισοδήµατος 8%) 
 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον 
ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του Ν.3548/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007) 
 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του αναδόχου η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται 
στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της 
σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε 
αυτός στο διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την 
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κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη 
του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση 
της προσφοράς του αναδόχου. 
 
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, 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. Πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες σύµφωνα µε τις οριζόµενες από την 
παρούσα ∆ιακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των εργασιών 
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 14ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρα 32 και 34 του Π.∆. 118/2007) 
 
 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
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.∆. 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.∆. 118/2007. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση 
όταν: 
α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν, µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου και 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή ή 
γενικά στις 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 καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 
αναφύονται µεταξύ τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις 
περί κρατικών προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην αποψίλωση και στον 
καθαρισµό της εύφλεκτης βιοµάζας στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η αποµάκρυνση των ξερών 
χόρτων, σκουπιδιών και ξερών κλαδιών κρίνονται απαραίτητα διότι εξαιτίας 
των υψηλών θερµοκρασιών που παρατηρούνται κατά τους θερινούς µήνες - 
σε συνδυασµό µε την αυξηµένη κυκλοφορία σε αυτούς τους οδικούς άξονες - 
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Η εργασία βοτανίσµατος των χώρων καθώς και η τυχόν κλάδευση των 
δέντρων εκατέρωθεν των οδών θα πραγµατοποιηθεί µε την χρήση των 
κατάλληλων ειδικών µηχανηµάτων και εργαλείων από εξειδικευµένο 
προσωπικό, το οποίο θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, για 
την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Στη συνέχεια θα γίνεται η συγκοµιδή των προϊόντων κοπής µε 
τσουγκράνες, η συσσώρευση τους σε σωρούς και η αυθηµερόν αποµάκρυνση 
τους στη χωµατερή. 

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στο οδικό δίκτυο, όπως 
περιγράφονται παρακάτω και σε ακτίνα µέχρι 5µ. από το ασφαλτικό 
οδόστρωµα. Σε ορισµένα σηµεία στα οποία παρατηρείται αυξηµένη κίνηση 
(π.χ. διασταυρώσεις) µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 10µ. και σε άλλα, όπως 
σηµεία κυρίως όπου υπάρχουν πεζοδρόµια πλάτους 2-3 µέτρων. 

Συγκεκριµένα οι οδικοί άξονες που έχουν παρατηρηθεί κατά τόπους 
επικίνδυνα σηµεία είναι: 

Α. Η Λεωφ. Μαραθώνος, συνολικού µήκους 35χλµ., από όριο ιδιοκτησιών έως 
κρασπεδόρειθρο οδού, καθώς και στη µεσαία νησίδα (περίπου 130 
στρέµµατα) 

Β.  Το δίκτυο αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω (περίπου 713,5 στρέµµατα):  
1. (Ε.Ο. 31) Μαραθώνας – Κάτω Σούλι – Ραµνούντα   
16.000µ. χ 3µ. = 48,0 στρεµ.  
2. (Ε.Ο. 32)  Μαραθώνας – Γραµµατικό – Καπανδρίτι (δια Βαρνάβα) 
19.000µ. χ 3µ. = 57,0 στρεµ. 
3. (Ε.Ο. 33) Κάλαµος – Αγ. Απόστολοι 
6.000µ. χ 3µ. = 18,0 στρεµ. 
4. (Ε.Ο. 34) Αµφιάρειο – Μαρκόπουλο – Σκάλα Ωρωπού - Χαλκούτσι 
8.000µ. χ 3µ. = 24,0 στρεµ. 
5. (Ε.Ο. 29) Λεωφ. ∆ιονύσου από διασταύρωση µε Λεωφ. Μαραθώνος 
(Ν. Μάκρη) µέχρι όρια Ν. Αττικής 
17.000µ. χ 3µ. = 51,0 στρεµ. 
6. ∆ιασταύρωση Λεωφ. Μαραθώνος µε Ραφήνα µέχρι λιµάνι Ραφήνας 
(Φλέµινγκ) 
        2.500µ. χ 2µ. = 5,0 στρεµ. 
7. (Ε.Ο. 30) ∆ιακλάδωση τύµβου και όρµου Σχοινιά από Λεωφ. 
Μαραθώνος 
6.500µ. χ 2µ. = 13,0 στρεµ. 
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8. (Ε.Ο. 18) Πικέρµι – Σπάτα - Μαρκόπουλο            
5.000µ. χ 3µ. = 15,0 στρεµ. 
9. (Ε.Ο. 28) ∆ιακλάδωση Αγ. Ανδρέα από Λεωφ. Μαραθώνος 
1.500µ. χ 2µ. = 3,0 στρεµ. 
10. (Ε.Ο. 26) Κερατέα – Ανάβυσσος  
6.000µ. χ 3µ. = 18,0 στρεµ. 
11. (Ε.Ο. 41) Κερατέα – Κακή Θάλασσα – Λιµην ∆ασκαλειού  
9.500µ. χ 3µ. = 28,5 στρεµ. 
12. Παλαιά χάραξη Σταυρός – Λαύριο και το τµήµα Λαύριο Σούνιο   
53.000µ. χ 2µ. = 106,0 στρεµ. 
13. Συνδετήρια οδός Παλλήνης από Λεωφ. Μαραθώνος µέχρι Α/Κ Αττικής 
Οδού    
1.500µ. χ 2µ. = 3,0 στρεµ. 
14. Συνδετήρια οδός µεταξύ Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου δια µέσω της 
παράκαµψης Κορωπίου και του Α/Κ Αττικής Οδού    
1.000µ. χ 2µ. = 2,0 στρεµ. 
15. Συνδετήρια οδός από οδικό άξονα Παιανία – Μαρκοπούλου στον Α/Κ 
Αττικής Οδού µέχρι τον κλάδο του ανισοπ. Ηµικόµβου Μαρκοπούλου    
4.000µ. χ 2µ. = 8,0 στρεµ. 
16. Ραφήνα – Πόρτο Ράφτη     
26.500µ. χ 2µ. = 53,0 στρεµ. 
17. Πόρτο Ράφτη – Αγ. Σπυρίδων      
2.500µ. χ 1µ. = 2,5 στρεµ. 
18. (Ε.Ο. 21) Κορωπί – Λοµβάρδα (µέχρι παραλιακή Λεωφ. Αθηνών – 
Σουνίου)      
8.000µ. χ 2µ. = 16,0 στρεµ. 
19. (Ε.Ο. 22) Βάρκιζα – Βάρη       
2.000µ. χ 2µ. = 4,0 στρεµ. 
20. (Ε.Ο. 23) Καλύβια – Ανάβυσσος        
19.000µ. χ 2µ. = 38,0 στρεµ. 
21. (Ε.Ο. 24) ∆ιακλάδωση Κουβαρά από Λεωφ. Σταυρού – Λαυρίου         
2.000µ. χ 3µ. = 6,0 στρεµ. 
22. Ενωτική οδός Βουλιαγµένη (από ∆ήµο Βουλιαγµένη) µέχρι οδικό άξονα 
Βάρης – Βάρκιζας          
3.000µ. χ 2µ. = 6,0 στρεµ. 
23. Παλλήνη – Λεωφ. Σπατών (Εθνικής Αντιστάσεως)           
2.000µ. χ 2µ. = 4,0 στρεµ. 
24. ∆ιασταύρωση Λεωφ. Μαραθώνος µε Λεωφ. Σπατών – Σπάτα          
7.000µ. χ 3µ. = 21,0 στρεµ. 
25. Συνδετήρια οδός Λεωφ. Σπατών – Λεωφ. Λαυρίου           
1.500µ. χ 3µ. = 4,5 στρεµ. 
26. (Ε.Ο. 17) Παιανία – Μαρκόπουλου            
11.000µ. χ 3µ. = 33,0 στρεµ. 
27. (Ε.Ο. 19) Μαρκόπουλο – Πόρτο Ράφτη             
7.000µ. χ 3µ. = 21,0 στρεµ. 
28. (Ε.Ο. 6) Βαρυµπόµπη – Βασιλικό Κτήµα – Αγ. Μερκούριος από Ε.Ο. 
Αθηνών – Λαµίας µέχρι της αυτής οδού              
18.000µ. χ 2µ. = 16,0 στρεµ. 
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29. Εκάλη – Μπάφι έως Βασιλικό Κτήµα από οδικό άξονα Κηφισιάς – 
Μαραθώνος έως του οδικού άξονα Βαρυµπόµπη – Βασιλικό κτήµα οδού              
2.000µ. χ 2µ. = 4,0 στρεµ. 
30. (Ε.Ο. 1) Όρια ∆ήµου Αχαρνών – Καραµπόλα Πάρνηθας           
21.500µ. χ 2µ. = 43,0 στρεµ. 
31. (Ε.Ο. 38) Αυλώνας – Ωρωπός – Σκάλα Ωρωπού διά Συκαµίνου από 
Ασωπό ποταµό            
9.000µ. χ 3µ. = 27,0 στρεµ. 
32. Συνδετήρια οδός από Α/Κ Αγ. Γεράσιµου Παλλήνης µε Λεωφ. 
Μαραθώνος µέχρι Α/Κ Αττικής Οδού 
5.000µ. χ 3µ. = 15,0 στρεµ. 

Γενικά οι αποψιλώσεις θα γίνουν κατά µήκος του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Ανατολικής Αττικής (περίπου 
303,5χλµ.) σε έκταση 843,5  στρεµµάτων και σε συνεργασία µε το Τµήµα της 
Πολιτικής Προστασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)                     Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
  ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 
…......................υπέρ της εταιρείας……………………………………....  
∆/νση ………………………………………….για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………………………………….  
για την ……………………………………………… σύµφωνα  µε την υπ΄ 
αριθµ………../……….∆/ξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 
εταιρείας καθ’ όλο το 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 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 ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 

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

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 
µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
∆ιακήρυξη. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/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 της εταιρείας 
………………………………......  ∆/νση…………………………………….. 
για την καλή εκτέλεση των όρων της ……………. Σύµβασης που 
υπέγραψε µαζί σας για ……………………………………………… (αριθµ 
∆/ξης ………..) και το οποίο καλύπτει το 10% της συνολικής 
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 την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και 
δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

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

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) 
µήνες του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των εργασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   ΑΡ.  …. / 2012 

Ανάθεσης των εργασιών για την Αποψίλωση και Αποµάκρυνση ξερής 
φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. (ΟΤΑ β’ βαθµού) µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» που 
έχει την έδρα του στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, ΑΦΜ 997875116, ∆ΟΥ ΚΑ΄ 
ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούµενου νοµίµως από τον Περιφερειάρχη Αττικής 
Ιωάννη Σγουρό και  
Β) Του/της (φυσικού προσώπου) ή της Εταιρείας µε την επωνυµία  
«………………………………..», (ΑΦΜ ……………, ∆ΟΥ ……………..) 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), µε αριθµό δελτίου ταυτότητος ……………….., 
αποκαλούµενη/ου στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη:  
α)  Την υπ. αριθµ. ……………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 
…………………), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α ….. στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στην τέως 
Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής.  
β) Τις υπ. αριθµ. 380/2012 (Α∆Α: …………………………..) και ….. / 2012 
(Α∆Α: …………………………..). αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης δαπάνης και όρων της διακήρυξης 
αντίστοιχα. 
γ) Την υπ. αριθµ. 1/2012 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και 
δ) Την υπ. αριθµ. ……/2012 κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α: …………………………..).  
 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Περιγραφή αντικειµένου Σύµβασης  
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στον δεύτερο που αναλαµβάνει 

την αποψίλωση και τον καθαρισµό της εύφλεκτης βιοµάζας στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Οι εργασίες θα 
πραγµατοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφονται στην «Τεχνική 
Προσφορά» του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

Η εργασία βοτανίσµατος των χώρων καθώς και η τυχόν κλάδευση των 
δέντρων εκατέρωθεν των οδών θα πραγµατοποιηθεί µε την χρήση των 
κατάλληλων ειδικών µηχανηµάτων και εργαλείων από εξειδικευµένο 
προσωπικό, το οποίο θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, για 
την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Η συγκοµιδή των προϊόντων κοπής θα γίνεται µε τσουγκράνες, η 
συσσώρευσή τους θα γίνεται σε σωρούς και αυθηµερόν η αποµάκρυνσή τους 
στη χωµατερή. 
 

Χρόνος διάρκειας Σύµβασης 
 
Η εκτέλεση των εργασιών 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.∆. 118/2007). Η περάτωση των εργασιών θα γίνει εντός 
30 ηµερών. 

 
Παράδοση – Παραλαβή 
 
Οι αποψιλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία µε το Τµήµα της Πολιτικής 

Προστασίας. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής, µε σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής. 

 
 
Πληρωµή – Κρατήσεις 
 
Η συµβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των ………………….., πλέον ΦΠΑ.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 

Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονοµικού έτους 
2012, Ειδικού Φορέα 05072, ΚΑΕ 5152 “Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής 
σχεδίασης εκτάκτων αναγκών”. 

Η εξόφληση 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. 
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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. 
- Προβλεπόµενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος 
εισοδήµατος 8%) 

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 
εργασιών. 

 
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 ..……………€, της Τράπεζας 
…………………., µε χρόνο ισχύος µέχρι της επιστροφής της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της υπηρεσίας µας, µετά το τέλος των ως 
άνω εργασιών. 
 
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.∆. 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 
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ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.∆. 118/2007. 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση 
όταν: 
α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν, µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου 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.∆. 118/2007. 

Ως  προς τα λοιπά επί µέρους θέµατα των συγκεκριµένων προµηθειών 
ισχύουν τα αναφερόµενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 
«Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως  
τροποποιήθηκε και του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών  ∆ηµοσίου», 
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 
∆ικαστήρια της Αθήνας. 

Η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο 
και δύο (2) για τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, το 
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περιεχόµενό της αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συµβαλλοµένους και 
υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 


