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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 
Τηλ.: 213 2005149, 213 2005166  
Fax.: 210 6032543 
 

 
 
Παλλήνη,               03/07/ 2013 
Αρ πρωτ:ττ 130547 
 
ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ:       6/2013 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για α) 
τον καθαρισμό και συντήρηση των 
φρεατίων υδροσυλλογής – 
συνδετήριων αγωγών και β) τον 
καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των 
ρείθρων και των ερεισμάτων των 
οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
180.000,00€,χωρίς Φ.Π.Α. και 
221.400,00€ με 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 05-07-2013 05-07-2013  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                     
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

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

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

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

4. Του Ν.2362/1995 «περί Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

6. Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/23-7-1992) 
8. Του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 

Α 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
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εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

9. Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-
12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 2494/2011).   

10. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
11. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/35: Καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
12. Tου Π.Δ. 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 από 
τον Κανονισμό(ΕΕ)αριθ.1251/2011 της 30.11.2011 «τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ,2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσων αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων». 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/95 Τ.Α΄) «Προσαρμογή Ελληνικής 
Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο». 

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

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

16. Την οικ39935/28-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής(ΦΕΚ 543/7 
Μαρτίου 21013/ Τ.Β΄) 

17. Τα υπ. αριθμ. Τ.Ε. 28494/642/οικ./11-2-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε.Α.Α. περί ανάγκης για εργασίες για α) καθαρισμό και συντήρηση 
των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών και β) καθαρισμό των 
οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

18. Την αριθ. 1015/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση δαπάνης διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
καθαρισμό και συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών 
και β) τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων των 
οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

19. Την αριθ. 1015/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση των όρων διακήρυξης.(ΑΔΑ ΒΕΝΝ7Λ7-Η1Ν) 

20. Την αριθ. 1350/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση των όρων διακήρυξης –σύντμηση προθεσμίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ΒΛ467Λ7-Τ0Σ) 

21. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΠΔ 118/2007«Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου»,περί σύντμησης των προθεσμιών διενέργειας του διαγωνισμού.     

22. Την υπ΄ αριθμ. 110187/05-06-2013 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 
ΒΕΖ87Λ7-Υ0Α)η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 222/26-06-2013 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε Ανατολικής Αττικής.  

23. Την υπ. αριθμ.  178/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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» 
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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 α) τον καθαρισμό και συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής – 
συνδετήριων αγωγών και β) τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των 
ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ(180.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α 
(221.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας.  
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σύντμηση προθεσμιών, δέκα πέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο(σε δύο 
τουλάχιστον  ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική)καθώς και στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2.  Δικαίωμα 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.  
 

3. 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 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
             

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

 
     5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 
 
α)Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (Παραρτήματα  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄), που 
επισυνάπτονται 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Οικονομική Επιτροπή 
Περιφέρειας Αττικής,  
Συγγρού 15-17, Αθήνα 
 

26-07-2013 
   

Παρασκευή
 

12.00 
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β)Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
γ)Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
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: 2132005149, 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 Περιφέρεια Αττικής 
(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 διευκρινήσεις 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. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

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, 
περίπτωση γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Περιφέρεια Αττικής 
Αντικείμενο α) καθαρισμός και συντήρηση των 

φρεατίων υδροσυλλογής – 
συνδετήριων αγωγών και  
β) καθαρισμός των 
οδοστρωμάτων, των ρείθρων και 
των ερεισμάτων των οδών 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής 

Είδος διαδικασίας Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός – Πηγή 
χρηματοδότησης 

221.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ Τακτικός Προϋπολογισμός 
του Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 5152 «Κάθε 
είδους δαπάνες πολιτικής 
σχεδίασης εκτάκτων αναγκών», 
οικονομικού έτους 2013 

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.Δ. 
118/2007). Η συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης των προς παροχή 
υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.  
 

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.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. 
Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στην Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη 
Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, ισόγειο, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 πμ έως τις 14:30 μμ με οποιονδήποτε τρόπο 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 22-07-2013. 

 

2) 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 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη 
και χωρίς ξάσματα χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, ο οποίος προσμετρείται 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. Όσοι 
εκ των προσφερόντων αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να 
ανανεώσουν και την Εγγύηση Συμμετοχής τους, αν αυτή δεν ισχύει για την τυχόν 
παράταση.   

 
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 Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση 
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. 

 
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. 
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6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, 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.Δ. 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 ενώπιων 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Π.Δ. 118/2007) 
 
2.1 Δικαιολογητικά 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.Δ. 118/2007, και το 

άρθρο 4 της παρούσης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Δ΄ της Διακήρυξης, ποσού ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με Φ.Π.Α.  

 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία υπογραφής 
και θεώρησης του γνησίου της την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, 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 
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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.  
Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από τους νόμιμους εκπροσώπους του (εφόσον πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ οι 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, για ΕΠΕ οι διαχειριστές αυτής, για ΑΕ ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής).    
-  δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία της χώρας εγκατάστασής τους προκειμένου για 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

- 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 αναγράφοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου 
ή εμπορικού μητρώου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασής τους αναγράφοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή του 
επαγγελματικού μητρώου και το ειδικό επάγγελμά τους) 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, (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), καθώς και 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσεως σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ότι 
δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή σε άλλες ανάλογες 
καταστάσεις προκειμένου για αλλοδαπούς.  
 
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.Δ. 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 αναδόχου από τον 
διαγωνισμό. 

2.2. Δικαιολογητικά 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 σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής (Ν.2672/1998) 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
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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. 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 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. 
 
(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. 2.2 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. 
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γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 
 
(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), 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), καθώς και ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσεως σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις προκειμένου για αλλοδαπούς. 
 
(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. 2.2 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 ή από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 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. 
Επίσης το πιστοποιητικό όσον αφορά την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται 
από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο (Πτωχευτικό Δικαστήριο). 
 
 
 
 
 
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 
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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/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
 
 
Άλλα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 8α του Π.Δ. 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 σε 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 Διακήρυξη: 
 
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 Δήλωση 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.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. 
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. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί 
ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπόψη εργασίες για χρονικό διάστημα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών ή εν γένει για χρονικό 
διάστημα μικρότερο της τριετίας υποβάλλει τους ισολογισμούς ή τις υπεύθυνες δηλώσεις 
για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση.  
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 
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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 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.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/10.07.2007). Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει 
ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του 
άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από 
την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος 
Δ/τος, 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 τα στη 
διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8α. 

 
6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 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 
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αναφέρονται στην παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ (άρθρο 7 του Π.Δ. 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. 
 
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.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% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.  
  
Δε 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), 
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(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, 
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 Δ΄. 
 
 
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 έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο μήνες του συμβατικού 
χρόνου υλοποίησης των εργασιών. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
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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: 

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 Δ΄. 
 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών/κοινοπραξιών, 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.Δ. 118/2007. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Π.Δ. 
118/2007) 
 
Α. Διαδικασία 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 σε 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 το Διαγωνισμό. Ο 
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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 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικά, τα οποία 
παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών Δ/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 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.Δ. 118/2007) 
 
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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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. 
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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 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.Δ. 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 του καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων και των οδοστρωμάτων, 
των ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών. 
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.  
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5. Η προσφερόμενη τιμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.Δ. 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. 
 
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.Δ. 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.Δ. 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.  
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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. 
 

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.Δ. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 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.Δ. 
118/2007). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

2. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 
3. Ο ανάδοχος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε 

περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη εκτέλεσης 
των εργασιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών διακόπτεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή στο Πάροχο της αμοιβής του γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας του κάθε 
διμήνου και μετά την υπογραφή του Π.Τ.Π.Υ. από την τριμελή επιτροπή ελέγχου και 
πιστοποίησης εργασιών και με το ανάλογο ποσοστό που ορίζεται ως εξής: 
 

ΔΙΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Α΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Β΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Γ΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Δ΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Ε΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
ΣΤ΄ 20% μετά το πέρας του συμβατικού αντικειμένου 

 
 Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α. 
και την οριστική παραλαβή από την τριμελής επιτροπή θα γίνει η αποπληρωμή του 
Παρόχου ( το υπόλοιπο 10% του συμβατικού αντικειμένου).  
 Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ (€).  
 
  Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. – 
Π.Ε.Α.Α. και την οριστική παραλαβή από την τριμελής επιτροπή θα γίνει η αποπληρωμή 
του Παρόχου ( το υπόλοιπο 10% του συμβατικού αντικειμένου).  
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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 0,10% επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ 
-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.Δ. 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 κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δε 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 
Διακήρυξη 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. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 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.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 οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν, με ευθύνη του Δημοσίου 
και 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 

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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
 Με την παρούσα σύμβαση θα πραγματοποιηθεί: α) καθαρισμός και συντήρηση 
των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών, και β) συστηματικές εργασίες 
καθαρισμού των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών 
αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
 Επειδή οι παραπάνω εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα 
πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλεται η 
αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον Πάροχο καθώς και οι απαραίτητες 
άδειας κατάληψης οδοστρώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπονται 
στις παράρτημα ΙΙ Ε.Σ.Υ., για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Η μη 
συμμόρφωση του Παρόχου θα επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων από την 
επιτροπή ελέγχου & πιστοποίησης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ.  
 Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, το οποίο πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια χρήσης των οδικών αξόνων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 
παρατηρήσεις: 

• Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους χώρους της σύμβασης θα 
πραγματοποιούνται λαμβάνοντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως 
περιγράφονται στις Υποχρεώσεις του Παρόχου και την Τεχνική Περιγραφή με την 
κατάλληλη και επαρκή κατανομή των συνεργείων εργατών και τον κατάλληλο 
εργοταξιακό εξοπλισμό. Οι εργάτες των συνεργείων θα φορούν και θα φέρουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά, κράνη, κλπ.) για λόγους 
ασφαλείας και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται θα είναι εφοδιασμένα με την 
απαραίτητη οδική σήμανση ασφαλείας. 

• Οι εργασίες καθαρισμού των οδοστρωμάτων των ρείθρων, ερεισμάτων και των 
φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών θα γίνονται στους οδικούς άξονες 
εκείνες τις ώρες στις οποίες παρατηρείται μειωμένος φόρτος κυκλοφορίας και απουσία 
κατάληψης οδοστρωμάτων από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κατόπιν έγκρισης άδειας 
κατάληψης οδοστρώματος, με μελέτη που υποχρεούται να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή και να υποβάλλει στην Δ9 και στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας ο Πάροχος. 

• Τα προϊόντα καθαρισμών θα απομακρύνονται αυθημερόν και θα μεταφέρονται με 
ευθύνη του Πάροχου σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές απόθεσης (π.χ. 
αναπλάσεις λατομείων, ΧΥΤΑ).  

• Οι εργασίες καθαρισμού των οδοστρωμάτων των ρείθρων και των φρεατίων 
υδροσυλλογής θα γίνονται με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών ή μετά από 
γραπτή εντολή της Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης εργασιών της Δ..Τ.Ε. / 
Π.Ε.Α.Α. στο ημερολόγιο των Εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

• Οι παραπάνω εργασίες θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν στους χώρους των εργασιών παροχής υπηρεσιών , κατά τη διάρκεια 
του χρόνου της σύμβασης, και θα επαναληφθούν υποχρεωτικά τουλάχιστον 6 φόρες 
(ανά δίμηνο περίπου) και οι εργασίες αυτές είναι καθαρισμός των φρεατίων 
υδροσυλλογής, καθαρισμός ρείθρων, ερεισμάτων κ.λπ.  μετά από εκτίμηση της 
Υπηρεσίας. Ο Πάροχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο 
έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριμένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει.  
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• Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς 
την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως μη γενομένη και δεν θα 
πιστοποιείται.  

 
2. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     
 
 Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο κάτωθι οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
 

Α/Α ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

1 ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (Ε.Ο.1) 

2 ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ - ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΌ Ε.Ο. 
ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΟΔΟΥ (Ε.Ο.6) 

3 
ΕΚΑΛΗ - ΜΠΑΦΙ ΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΑΠΌ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ 

4 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΑΝΙ 
ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ) 

5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Ε.Ο.19) 

6 ΡΑΦΗΝΑ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  

7 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΓΕΡΑΚΑ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΙΚΕΡΜΙ - 
ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΜΑΤΙ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ- Ν. ΜΑΚΡΗ ΜΕΧΡΙ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΤΥΜΒΟΣ)   

9 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΌ ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
(Ε.Ο.28) 

10 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΌ ΛΕΩΦ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Ε.Ο.30) 

11 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ-ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (Ε.Ο.31) 

12 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΔΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ)(Ε.Ο. 
32) 

13 ΚΑΛΑΜΟΣ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Ε.Ο.33) 

14 ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ (E.O.34) 

15 ΑΥΛΩΝΑΣ-ΩΡΩΠΟΣ-ΣΚ.ΩΡΩΠΟΥ ΔΙΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΑΠΌ ΑΣΩΠΟ 
ΠΟΤΑΜΟ (Ε.Ο.38) 

16 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ (Ε.Ο.40) 
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17 ΠΑΙΑΝΙΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ε.Ο.17) 

18 ΠΙΚΕΡΜΙ - ΣΠΑΤΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ε.Ο.18) 

19 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Α/Κ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠ. ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

20 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ - ΣΠΑΤΑ 

21 ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) 

22 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 

23 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

24 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ Α/Κ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΕ 
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

25 ΠΑΛΑΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟ 
ΣΟΥΝΙΟ 

26 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (Ε.Ο.26) 

27 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ 
(Ε.Ο.24) 

28 ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΛΙΜΗΝ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ (Ε.Ο.41) 

29 ΚΟΡΩΠΙ - ΛΟΜΒΑΡΔΑ (ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΣΟΥΝΙΟΥ) (Ε.Ο.21) 

30 ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΑΡΗ (Ε.Ο.22) 

31 ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (Ε.Ο.23) 

32 ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) 
ΜΕΧΡΙ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ 

33 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ 
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 

34 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Ν. ΜΑΚΡΗ) ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Ε.Ο. 29) 

 
 Το μήκος όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (όπως αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα) ανέρχεται στα 320 
χιλιόμετρα περίπου.  
 Αναλυτικά θα γίνουν εργασίες καθαρισμού : 

1. Στα φρεάτια υδροσυλλογής που ανέρχονται περίπου 5.134τεμ.  
2. Στο οδόστρωμα έκτασης 2.500 στρέμματα, στα ρείθρα 230 χιλιόμετρα και στα 

ερείσματα έκτασης 200,00στρεμμάτων περίπου.     
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 Για τις εργασίες του καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών  θα 
διατεθεί το σύνολο των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 140.000,00€ και για τον καθαρισμό 
των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων θα διατεθεί το ποσό των σαράντα 
χιλιάδων ευρώ 40.000,00€.   
 
3. ΟΡΙΣΜΟΙ    
 
 Το σύνολο των υπηρεσιών του Παρόχου που αφορούν την παρούσα σύμβαση θα 
ελέγχονται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης των 
εργασιών.  
 Σε αυτή την ενότητα θα δοθούν οι ορισμοί των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι 
προδιαγραφές με τις οποίες ο Πάροχος θα τις εκτελεί προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
εικόνα ενός καθαρισμένου και συντηρούμενου οδικού δικτύου. 
 
α) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ  
 
 Εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών με 
πιεστικό μηχάνημα στους οδικούς άξονες - κόμβους της εργολαβίας. 
 Στους οδικούς άξονες της Σύμβασης παρατηρούνται φραγμένα φρεάτια και τμήματα 
των συνδετήριων αγωγών τους με χαρτιά, φύλλα, αδρανή υλικά κλπ. με αποτέλεσμα να 
μην γίνεται σωστή απορροή των υδάτων από το οδόστρωμα και να δημιουργεί κινδύνους 
στα διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Ο Πάροχος ευθύνεται για την καθαριότητα όλων των 
φρεατίων και τμημάτων των συνδετήριων αγωγών.  
 
 Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής και τμημάτων των συνδετήριων αγωγών 
θα πρέπει να γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα (συνολικά 6) υποχρεωτικά 
και μετά από δυνατή βροχόπτωση ή κατόπιν ελέγχου και εντολής από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) χωρίς ιδιαίτερη ή 
πρόσθετη αμοιβή. Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση για την αποφυγή 
ατυχημάτων, η (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) έχει το δικαίωμα με έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση 
της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει εντολή στον Πάροχο για την άμεση εκτέλεση των 
εργασιών αυτών χωρίς ιδιαίτερη ή πρόσθετη αμοιβή.   
 
 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων υδροσυλλογής και των 
τμημάτων των συνδετήριων αγωγών θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων πιεστικών 
μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει ο Πάροχος και 
θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας εργασιών καθαρισμού της θυρίδας 
επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάμου.  

• Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιοσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται. 

• Η συγκέντρωση των μπαζών από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο 
τρόπο επιλογής του Πάροχου που θα εγκριθεί από τη Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Α.Α., απ’ όλο το 
χώρο του φρεατίου, στο φρεάτιο επίσκεψης και στη συνέχεια η εξαγωγή τους δια 
χρήσεως ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κλπ. απευθείας στα μέσα μεταφοράς, 
απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω και προσωρινής στο οδόστρωμα ή στο 
πεζοδρόμιο καθαρισμένου σχολαστικά και αυτού του φρεατίου επίσκεψης. 



 28

• Η απευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό 
αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους με το πέρας των εργασιών και την 
απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες 
συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.  

• Απομάκρυνση, μεταφορά και απόρριψη των μπαζών – σκουπιδιών σε χώρους που 
επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου – συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα 
με ελάχιστη πίεση 110bar.  

• Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου 
συγχρόνως με το πέρας των εργασιών κα την απομάκρυνση του συνεργείου από το 
καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως 
καθαρή.    

• Ο καθαρισμός πλευρικών ανοιγμάτων  

• Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής με ασβέστη όπου απαιτείται. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας των φρεατίων υδροσυλλογής και των τμημάτων των 
συνδετήριων αγωγών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στη οποία θα αναφέρονται 
και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί τα φρεάτια ή τα τμήματα των 
συνδετήριων αγωγών (φθορά τσιμεντοκονίας, φραγμένη αγωγοί κλπ.).  

 
β) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΡΕΙΘΡΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ  
 
 Εργασίες καθαρισμού ρείθρων με μηχανικό αναρροφητικό σάρωθρο και 
σάρωθρο βαρέων καθηκόντων στους οδικούς άξονες της παροχής υπηρεσιών. 
Στους οδικούς άξονες της Σύμβασης παρατηρείται ρύπανση από τα διερχόμενα οχήματα 
και πεζούς η οποία συγκεντρώνεται στα ρείθρα των οδοστρωμάτων. Ο Πάροχος ευθύνεται 
για την καθαριότητα όλου του οδοστρώματος, των ρείθρων και του ερείσματος.  
 Ο καθαρισμός των οδοστρωμάτων θα γίνεται με μηχανικά αναρροφητικά σάρωθρα 
που πρέπει να διαθέτει ο Πάροχος και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω. 
  Ο καθαρισμός των ρείθρων, πεζοδρομίων και ερεισμάτων θα γίνεται είτε χειρονακτικά 
είτε με μηχανικά μέσα.   
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται μια φορά ανά δύο μήνες υποχρεωτικά, με 
δυνατότητα αυξήσεων των επαναλήψεων όταν δεν έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα και 
κατόπιν εντολής από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) χωρίς ιδιαίτερη ή πρόσθετη αμοιβή. Επίσης για εργασίες που 
απαιτούν άμεση επέμβαση για την αποφυγή ατυχημάτων, η (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) έχει το 
δικαίωμα με έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει 
εντολή στον Πάροχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς ιδιαίτερη ή 
πρόσθετη αμοιβή.  

Τα σάρωθρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης λειτουργικής 
κατάστασης με τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ:  
 Τα αναρροφητικά σάρωθρα θα είναι γνωστού αναγνωρισμένου τύπου, σύγχρονης 
κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
Μηχανημάτων Έργου και θα πληροί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά στις 
διαστάσεις του οχήματος, τα κατ' άξονα βάρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία.  
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 Το πλήρες όχημα θα αποτελείται από σταθερό πλαίσιο ανάλογο με την 
υπερκατασκευή και τα συστήματα σάρωσης, θα έχει δύο (2) κινητήρες, ο ένας για την 
κίνηση του οχήματος και ο άλλος για την κίνηση των συστημάτων σάρωσης. Ο κινητήρας 
για την κίνηση του οχήματος θα είναι ισχυρής ιπποδύναμης τετράχρονος πετρελαιοκίνητος 
υδρόψυκτος ή αερόψυκτος (τουλάχιστο 140 HP/DIN και μέγιστης ροπής τουλάχιστον 
550Nm). Ο βοηθητικός κινητήρας για την κίνηση των συστημάτων σάρωσης θα είναι 
ισχύος 80-100 HP. 

 Η δεξαμενή αποθήκευσης απορριμμάτων θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 3,5m
3
 

με υδραυλικό σύστημα εκκένωσης, θα έχει πλήρη στεγανότητα και θα διαθέτει πλευρική 
θυρίδα για την συγκομιδή ογκωδών απορριμμάτων. Θα είναι κατασκευασμένη 
υποχρεωτικά από ανοξείδωτο χάλυβα και η εκκένωση του θα γίνεται με ανατροπή, σε 
ικανό ύψος και εκφόρτωσης του φορτίου ώστε να είναι ευχερής η εκφόρτωση των 
απορριμμάτων σε containers και σε φορτηγά οχήματα. 
 Η υπερκατασκευή θα  φέρει φίλτρα κατακράτησης σκόνης και εάν είναι δυνατό με 
πνευματικό σύστημα μετακίνησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα ο 
καθαρισμός και η συντήρηση των. 
 Το σύστημα ψεκασμού του ύδατος θα αποτελείται από ισχυρή αντλία που θα 
τροφοδοτεί νερό τους εγχυτήρες (μπεκ) οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι στα συστήματα 
σάρωσης (βούρτσες, κεφαλές, αγωγοί κλπ.). Η παροχή νερού στους εγχυτήρες θα είναι 
ρυθμιζόμενη από το εσωτερικό της καμπίνας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
της ποσότητας νερού ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης του οδοστρώματος και των 
ρείθρων. Η δεξαμενή νερού θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 800 lt και θα φέρει μπεκ 
ψεκασμού του ύδατος σ’ όλα τα νευραλγικά σημεία της σάρωσης για την αποτελεσματική 
πλύση των οδοστρωμάτων και την καταστολή της σκόνης. Η μεγάλη χωρητικότητα της 
δεξαμενής νερού θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
 Το σάρωθρο θα διαθέτει τρεις (3) βούρτσες σάρωσης (δύο πλευρικές και μία 
οριζόντια κυλινδρική). Οι πλευρικές βούρτσες θα είναι μεγάλης διαμέτρου και στιβαρής 
κατασκευής και θα λειτουργούν με ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες με δυνατότητα 
λειτουργίας ταυτόχρονα ή κατά βούληση ξεχωριστά της κάθε πλευράς (επιλογή χειριστού), 
ανάλογα με το είδος, την ποσότητα των ρύπων και την κατάσταση του οδοστρώματος. Η 
διάμετρος συνολικά των πλευρικών βουρτσών θα είναι άνω των 650mm.   
 Το πλάτος σάρωσης δε θα είναι μικρότερο των  2,0 m και μεγαλύτερο από το 
πλάτος μίας λωρίδας κυκλοφορίας ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες διαδρομές 
σάρωσης σε δρόμους με μεγάλο πλάτος. Το μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. 
 Ο αγωγός αναρρόφησης θα είναι μεγάλης διαμέτρου και ισχυρής κατασκευής για να 
μπορεί να δέχεται βαριά και σκληρά απορρίμματα (πέτρες, λάσπες, πλαστικά και γυάλινα 
μπουκάλια, χώματα κ.λπ.)  
 Επίσης στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται και χειροκίνητο 
σύστημα με εύκαμπτο αγωγό αναρρόφησης φύλλων, μικροαντικειμένων, απορριμμάτων 
από φρεάτια  και δύσκολα σημεία, με εύκαμπτο αγωγό κατάλληλης διαμέτρου και μήκους 
τουλάχιστον 3.0 μέτρων το οποίο είναι ανηρτημένο μόνιμα στο πλαϊνό ή πίσω μέρος του 
οχήματος.  
 Η ταχύτητα σάρωσης θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 
αποτέλεσμα . Η ταχύτητα πορείας του σαρώθρου θα είναι έως και 80 Km/h για την 
γρήγορη μετάβαση από και προς τους χώρους εκφόρτωσης των απορριμμάτων. 
 Το σάρωθρο θα έχει δύο (2) τιμόνια ένα δεξιά και ένα αριστερά  ή   αντί  δεύτερου 
συστήματος τιμονιού, να φέρει στην αριστερή πλευρά του οχήματος  μεγάλης ευκρίνειας 
οθόνη στον πίνακα οργάνων και θα φέρει όλα τα απαραίτητα ηχητικά και φωτεινά σήματα, 
αναλάμποντες φανούς, 2 φωτεινούς δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως και φανούς, οι οποίοι 
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θα λειτουργούν είτε η  εργασία πραγματοποιείται νυχτερινές είτε πρωινές ώρες. Ο 
εφοδιασμός των οχημάτων με την παραπάνω σήμανση είναι υποχρεωτικός.  
Το σάρωθρο κατά την λειτουργία του πρέπει να φέρει:  

- Εφεδρικό τροχό πλήρες (Ζαντολάστιχο) 
- Πυροσβεστήρα 
- Τρίγωνο βλαβών 
- Φαρμακείο 
- Πλήρες σετ εργαλείων  
- Γρύλλο ανύψωσης 
- Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική 
- Βιβλίο με κωδικοποιημένη και εικονογραφημένη λίστα ανταλλακτικών 
Ο πάροχος για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίζει εγγράφως στην 

Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε.Α.Α. την ιδιόκτητη άδεια κυκλοφορίας ή το 
συμφωνητικό μίσθωσης των σάρωθρων και αποδεικτικό (ασφαλιστήριο) ότι είναι 
ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία για τις έναντι τρίτων ζημιές, για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής οχήματος τα στοιχεία θα 
ενημερώνονται εγγράφως άμεσα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε.Α.Α.   
 Το αναρροφητικό σάρωθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο εργάτες ή και 
περισσότερους όπου αυτό απαιτείται εκτός του οδηγού, οι οποίοι θα φέρουν 
αντανακλαστικό γιλέκο χρώματος πορτοκαλί ή κίτρινα που θα αναγράφουν Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής.  
Στα σημεία του οδοστρώματος όπου δεν είναι εύκολη ή δυνατή η πρόσβαση του 
σαρώθρου θα προηγείται του οχήματος, πεζός εργάτης με σκούπα και θα συγκεντρώνει τα 
απορρίμματα σε σημεία όπου μπορεί να τα συλλέξει το σάρωθρο ή θα τα συλλέγει σε 
σάκους ο ίδιος. 
 Ο οδηγός θα απασχολείται μόνο με την οδήγηση και θα έχει την ευθύνη για την 
ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν σαρώνονται όλοι οι χώροι του οδοστρώματος και ειδικά οι 
λωρίδες αναμονής και οι κόμβοι με μεγάλους οδικούς άξονες, δεν θα πιστοποιείται η 
εργασία. 
 Σε περίπτωση όπου έχει συσσωρευτεί χώμα από όμβρια ή από διερχόμενα 
φορτηγά εργοταξίων και δεν μπορεί να καθαριστεί με τα κοινά σάρωθρα τότε θα 
χρησιμοποιηθούν, σάρωθρο οδών βαρέων καθηκόντων με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 
 Θα είναι γνωστού αναγνωρισμένου τύπου, σύγχρονης κατασκευής και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνης με την ισχύουσα νομοθεσία περί Μηχανημάτων 
Έργου και θα πληροί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά στις διαστάσεις του 
οχήματος, τα κατ' άξονα βάρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία.  

Ο κάδος απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι διαρκείας πάχους 
>3,3mm, η δε χωρητικότητα  του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,4 m3  για να έχει 
το σάρωθρο μεγάλο παραγωγικό χρόνο σάρωσης από εκφόρτωση σε εκφόρτωση.  

Ο κάδος εκτός άλλων θα πρέπει να έχει δύο πλαϊνές πόρτες επιτήρησης μία από 
κάθε πλευρά του οχήματος για να είναι εφικτό ο χειριστής να μπορεί να τοποθετεί εντός 
του κάδου και κάποια ογκώδη απορρίμματα που δεν είναι δυνατόν να συλλεχτούν από το 
σύστημα αναρρόφησης.  

Οι δεξαμενές νερού θα είναι κατασκευασμένες από  υψηλής  ποιότητος  
πολυαιθυλένιο ή ανοξείδωτο ατσάλι  για  απεριόριστη  διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να 
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υπάρχουν τουλάχιστον δύο για να μην υπάρχει μεγάλος παφλασμός του νερού και 
δημιουργεί αστάθεια στην πορεία του οχήματος.  

Η χωρητικότητα της κάθε δεξαμενής να είναι περίπου 750 λίτρα ο δε συνολικός 
όγκος θα πρέπει να είναι >1500 λίτρα . 

Η υπερκατασκευή του σαρώθρου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με Turbocharged  
Diesel κινητήρα  ισχύος τουλάχιστον 110hp @  2.500 rpm.  

Το σύστημα σάρωσης με το οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο  το  σάρωθρο 
θα πρέπει να είναι από το πλέον σύγχρονα και οι ελάχιστα επιθυμητές απαιτήσεις είναι ,  
α) Να διαθέτει μία μονοκόμματη και ενιαία κεφαλή αναρρόφησης ώστε  να καλύπτει το 
όχημα σε όλο του το πλάτος.   
β) Προαιρετικά καλό είναι να υπάρχει και μία κεντρική περιστροφική βούρτσα.  
γ) Δύο βαρέου τύπου πλαϊνές σκούπες διαμέτρου >110cm κατασκευασμένες από 
ατσάλινα συρματίδια διαφορετικών διατομών. Οι σκούπες θα πρέπει να είναι ικανές να 
παίρνουν αυτόματα την κλίση του οδοστρώματος, πλαϊνή κλίση > 25° ώστε να μπορούν να 
καθαρίσουν και τα αυλάκια των οβριών υδάτων, καθώς επίσης να έχουν την ικανότητα να 
σκουπίσουν ακόμη και κάτω από το σασί του οχήματος μετά από εντολή του χειριστή. 
δ) Το συνολικό πλάτος σάρωσης θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον 400cm αν ο χειριστής 
εργάζεται  και με τις  δύο πλαϊνές σκούπες ή  350cm αν εργάζεται μόνο με  μία εκ των δύο.  
ε) Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι το σάρωθρο να έχει την ικανότητα να σκουπίζει 
το ίδιο καλά είτε κινούμενο εμπρός είτε κινούμενο πίσω δίχως ο χειριστής να χρειασθεί να 
σταματήσει την λειτουργία της σάρωσης και της αναρρόφησης.      

Το σύστημα αναρρόφησης που πρέπει να είναι εξοπλισμένο το σάρωθρο θα πρέπει 
να είναι νέας γενιάς και να διαθέτει ανακυκλοφορία του εκπνεούμενου αέρα ούτως ώστε να 
μπορεί να συλλέξει ακόμη και μέσα από τις ρωγμές τα ΡΜ10 καρκινογόνα σωματίδια που 
δημιουργούνται από τα καυσαέρια των οχημάτων.  Η αναρροφητική ισχύς του συστήματος 
θα πρέπει να έχει ροή αέρα τουλάχιστον 28.000cfm.   

Το σάρωθρο για να μην σηκώνει σύννεφα σκόνης και να ενοχλεί τους πολίτες και τα 
διερχόμενα οχήματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με εξελιγμένο σύστημα κατευνασμού 
της σκόνης, το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα μπέκ εντός του 
κάδου, δύο μπέκ στην κάθε πλαϊνή σκούπα καθώς επίσης τουλάχιστον τέσσερα μπέκ στην 
ενιαία κεφαλή σάρωσης.  

Το σάρωθρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο και με βοηθητικό σωλήνα 
αναρρόφησης ο οποίος να βρίσκεται κατά προτίμηση στο οπίσθιο τμήμα της 
υπερκατασκευής . Η διάμετρος του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200mm το μήκος του 
>3000mm και η αναρροφητική του ισχύς τουλάχιστον 15.500cfm ώστε να είναι δυνατή η 
αναρρόφηση ακόμη και μέσα από φρεάτια χαλικιών αλλά και άλλων βαρέων 
απορριμμάτων όπως μπουκάλια, κλπ.       
 Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευθεί και να διαθέσει όλα τα μηχανήματα 
(καδοφόρα, σάρωθρα, κλπ.) καθώς και τα εργαλεία και το προσωπικό που χρειάζονται για 
την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, όπως ορίζεται στα 
συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες αναλύσεις και προδιαγραφές. Ο μηχανικός 
εξοπλισμός του αναδόχου θα είναι πάντα στη διάθεση της υπηρεσίας επίβλεψης για έλεγχο 
και επιθεώρηση. 
 Σε τμήματα των οδικών αξόνων στα οποία συγκεντρώνεται χώμα στα ρείθρα (λόγω 
συνθηκών π.χ. από διερχόμενα φορτηγά εργοταξίων ή από όμβρια ύδατα μετά από 
έντονες βροχοπτώσεις), λόγω οδικής ασφάλειας θα γίνεται άμεσος καθαρισμός του 
οδοστρώματος. 

Στα πλαίσια της ασφάλειας και της καθαριότητας των οδοστρωμάτων εμπίπτει για 
λόγους οδικής ασφάλειας και η συλλογή των νεκρών ζώων από το οδόστρωμα και τις 
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νησίδες, ο εντοπισμός των οποίων είναι ευθύνη του Παρόχου. Εντολή μπορεί να δοθεί και 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε.Α.Α. για άμεσες ενέργειες του Παρόχου. 

Αν διαπιστωθεί από τον Πάροχο ότι υπάρχουν νεκρά ζώα εντός των νησίδων 
ή στο οδόστρωμα αναλαμβάνει τη συλλογή, αφού λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
οδικής σήμανσης - ασφάλειας και προστασίας υγιεινής του προσωπικού του.   
Το συνεργείο θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: 
- Αυτοκίνητο με καρότσα για την απόθεση του ζώου το οποίο θα φέρει φωτεινή σήμανση 
για την στάθμευση σε ρεύμα κυκλοφορίας και εργάτη ο οποίος θα ρυθμίζει την παράκαμψη 
της κυκλοφορίας, προς αποφυγή ατυχήματος 
- Στολές ή γιλέκα με ανακλαστικά στοιχεία  
- Ολόσωμες φόρμες, μπότες και ελαστικά γάντια  
- Μάσκες ενεργού άνθρακα και γυαλιά προστασίας 
- Σακούλες από σκληρό πλαστικό μεγέθους ικανού να χωράνε ζώο με μέγεθος σκύλου 
- Ψεκαστήρα με απολυμαντικό υγρό για τον ψεκασμό του νεκρού ζώου πριν και μετά την 
αποκομιδή του στο  σημείο όπου εντοπίστηκε και του φορτηγού μετά την απόθεση του 
ζώου  

- Φτυάρια και κατάλληλα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή του ζώου. 
Οι εργάτες θα φορούν πλήρη τον εξοπλισμό προστασίας. 

 Το νεκρό ζώο θα ψεκάζεται με το απολυμαντικό υγρό, θα συλλέγεται με τα κατάλληλα 
εργαλεία και θα τοποθετείται σε σακούλα από σκληρό πλαστικό. Η σακούλα θα δένεται 
στεγανά και θα ακολουθεί η εναπόθεση του ζώου σε κατάλληλο ΧΥΤΑ με τμήμα 
αποτέφρωσης ή υγειονομικής ταφής.  
  
4. ΔΙΑΦΟΡΑ      
 
 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε.Α.Α. μπορεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης να 
αυξήσει τις επαναλήψεις, σε τμήματα των αξόνων όπου παρατηρείται συστηματικά 
αυξημένη ρύπανση και κυκλοφοριακός φόρτος, αν κριθεί απαραίτητο χωρίς ιδιαίτερη ή 
πρόσθετη αμοιβή. 
 Οι καθαρισμοί των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών, και οι 
συστηματικές εργασίες καθαρισμού των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων 
θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος όλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (όπως αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα) και 
σε μήκος 320 χιλιομέτρων περίπου. 
   
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)  

 
 
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από μόνιμη τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και 
Πιστοποίησης εργασιών (ομάδα ελέγχου) της υπηρεσίας που θα παρακολουθεί και θα 
ελέγχει τη σύμβαση (Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α.). 
  Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης 
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παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Επιτροπή και το προσωπικό της Δ.Τ.Ε. 
- Π.Ε.Α.Α.στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 
  Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των 
όρων της Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να 
συμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό 
του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 
  Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 
ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες 
του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης και της παρούσας 
Υποχρεώσεις του Παρόχου. 
 
2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
  Ο  Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του 
στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να  διευθύνει τις υπό 
εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που 
θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο Πάροχος θα έχει ορίσει Δ/ντή της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. Ο Δ/ντής 
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή 
εκπρόσωπος του Παρόχου όπου θα συνοδεύεται από δήλωση ότι αποδέχεται τον 
γενόμενο διορισμό του. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στη Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α.κατά την υπογραφή 
του εγγράφου της σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
  Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του 
και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή 
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Δ.Τ.Ε. - 
Π.Ε.Α.Α. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει 
δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 
  Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του 
εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. Ο 
αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. Η δήλωση του Παρόχου 
συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο 
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον 
Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη 
Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. Η Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση 
του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από 
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  -  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 
3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
 
 
3.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
 Ο Πάροχος υποχρεούται να συντάξει πρόγραμμα κατασκευής όλης της παροχής 
εργασιών σύμφωνα με την συνολική προθεσμία του έργου, και να το υποβάλει στη Δ.Τ.Ε. – 
Π.Ε.Α.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
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της υπογραφής της σύμβασης. 
 Με εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, ο 
Πάροχος εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 
  Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης. 
 Παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για την αποπεράτωση του όλου 
αντικειμένου ή διακεκριμένων τμημάτων αυτού δεν προβλέπεται. 
 
 
4. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, 
θα τηρείται  καθημερινά  ημερολόγιο, ξεχωριστό για κάθε τομέα, σε βιβλιοδετημένα 
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, το οποίο θα συμπληρώνεται καθημερινά. 
  Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις 
των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση 
παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
  Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον 
εκπρόσωπο του παρόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. 
  Η Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη  
ή να ζητήσει από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

 
 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
 Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την 
Υπηρεσία, ή από άλλους Παρόχους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή 
σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να 
τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά 
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Παρόχους. 

 
 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Παρόχου, ή στις 
οποιεσδήποτε ενέργειες του Παρόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής 
των προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του 
εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Παρόχου, των συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά 
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υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε 
του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων 
κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες. 

Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα 
του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 

 
 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΑΡΓΙΕΣ 

Ο  Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της 
Υπηρεσίας παρακολούθησης και ελέγχου Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α.  

Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της  
ομάδας ελέγχου της Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών της ομάδας 
ελέγχου, καταχωρείται στο Ημερολόγιο, τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 
Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την προφορική εντολή. Αν η έγγραφη διαταγή διαφοροποιείται ολικά ή 
μερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες με βάση τη 
συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την μέρα κοινοποίησης της εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας 
στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες πραγματοποιηθεί και καταβάλλεται στον 
Πάροχο η αντίστοιχη αποζημίωση. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στο παρόν 
Παράρτημα Ι Τεχνική Περιγραφή και παράρτημα ΙΙ Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο 
από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει 
συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως την Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του 
για την αντιμετώπισή τους.  

Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να 
παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την 
έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και 
εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων. 

Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τη 
σύμβαση, ή τμήμα αυτής. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει 
εγκατασταθεί σε αυτά και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων 
της επιτροπής ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες 
που μπορεί να συμβούν . 
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Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του 
όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος να 
λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των 
εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα 
που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, 
ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει 
οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία 
είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από 
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την 
ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να 
αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί 
για τρίτους (να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και 
δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποσύρει κλαδιά ή χώματα από το οδόστρωμα κ.λπ.). 

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Πάροχος υποχρεούται να 
φροντίσει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο 
ο Πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια 
Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του 
(με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην ομάδα ελέγχου. 

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του 
οδοστρώματος, ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας 
προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να 
ενημερώσει και την ομάδα ελέγχου. 

Ο Πάροχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας 
υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά 
τις εορτές και αργίες.  

 
 

8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών  (Π.Τ.Π.Υ.) 

Ο Πάροχος στο τέλος κάθε δίμηνου και μέσα σε διάστημα πέντε (5) το πολύ 
ημερών, υποχρεούται να συντάξει Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών 
(Π.Τ.Π.Υ.) στο οποίο θα αναφέρεται η ποσότητα και η ποιότητα των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν και επί πλέον θα περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί, οι καταστάσεις, τα 
σκαριφήματα κ.λπ. για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Το 
παραπάνω Π.Τ.Π.Υ. θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την τριμελής επιτροπή ελέγχου 
και πιστοποίησης εργασιών μέσα σε διάστημα πέντε (5) το πολύ ημερών.  

Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί να γίνεται, όπως καθορίζεται 
και στο άρθρο 27 του ΠΔ118/07, με μακροσκοπική εξέταση, με πρακτική δοκιμασία και/είτε 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ενδείκνυται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 
εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την Σύμβαση. 
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Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας 
ειδικής μόνιμης Επιτροπής (ομάδα ελέγχου), της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θα γίνει με 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ΠΔ118/2007.  

Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν 
περιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, για 
τον επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που 
επιμετρήθηκαν. 
 
 
9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
  Η πληρωμή στο Πάροχο της αμοιβής του γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας του κάθε 
διμήνου και μετά την υπογραφή του Π.Τ.Π.Υ. από την τριμελή επιτροπή ελέγχου και 
πιστοποίησης εργασιών και με το ανάλογο ποσοστό που ορίζεται ως εξής: 
 

ΔΙΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Α΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Β΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Γ΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Δ΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
Ε΄ 14% του συμβατικού αντικειμένου  
ΣΤ΄ 20% μετά το πέρας του συμβατικού αντικειμένου 

 
 Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α. 
και την οριστική παραλαβή από την τριμελής επιτροπή θα γίνει η αποπληρωμή του 
Παρόχου ( το υπόλοιπο 10% του συμβατικού αντικειμένου).  
 Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ (€).  
 
   

 
10. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

Αναθεώρηση στην παρούσα Σύμβαση, της συμβατικής αξίας των λογαριασμών δεν 
θα ισχύσει κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 17 του ΠΔ 118/07, δεδομένου ότι η διάρκεια της 
Σύμβασης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

 
11. ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή 
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και 
λιπαντικά, κλπ. 

Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 

Παρόχου βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 

12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
Όταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών και την εφαρμογή των 
άρθρων 32 και 34 του Π.Δ. 118/2007, ο Πάροχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος. 
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13. ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ 
Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. 
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν 
δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα 
Αρχή και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο των εργασιών από το άλλο 
μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι την αναθέτουσα αρχή τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική 
σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία 
συνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσα Αρχής από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση έναντι του μέλους 
που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή 
εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της 
κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της 
κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της 
εργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη 
σύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν. 

Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η 
σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η 
αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή 
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρόχου. Η έγκριση γίνεται 
ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του παρόχου. 

Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν 
στην κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που 
μετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία 
θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και η σύμβαση συνεχίζεται για το 
σύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην 
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις 
που προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου 
μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη 
της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των 
λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 

 
14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπή 
ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών αναφέρει στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου  
αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που 
προβλέπονται στη σύμβαση ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει 
συγκεκριμένα αυτές που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο 
προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των 
εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών 
δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των επόμενων άρθρων. 
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Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις 
που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, ο προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. - 
Π.Ε.Α.Α. γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Πάροχο τις ελλείψεις που έχουν 
επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση 
αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των 
ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε η σύμβαση, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Πάροχο εμπρόθεσμα οι εργασίες 
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 
εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις περί έκπτωσης Παρόχου. 
 

Η παραλαβή των εργασιών της σύμβασης, θα διενεργηθεί  το δυνατό μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες μετά τη λήξη αυτής. Η παραλαβή των εργασιών θα θεωρηθεί οριστική λόγω 
της ιδιομορφίας της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι καμία επιφύλαξη δεν θα διατυπωθεί 
από την επιτροπή παραλαβής σχετικά με την ποιότητα και την όλη εμφάνιση των χώρων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί επιφύλαξη από την παραπάνω επιτροπή, 
κυρίως για εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής για τα οποία ευθύνεται ο 
Πάροχος (δεδομένου ότι είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει καθαρά) θα υποδειχθεί η 
επανεκτέλεση εργασιών που εκτελέστηκαν πλημμελώς, η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά 
από την άμεση ολοκλήρωσή τους.  

Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο Πάροχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και 
χωρίς την παρουσία του Παρόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Η επιτροπή 
συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. 

Η Επιτροπή οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνει το σύνολο των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών της Σύμβασης ποιοτικά και ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τμηματικές 
παραλαβές που έγιναν κατά καιρούς από την αρμόδια αντίστοιχη Επιτροπή και αφού τα 
ελέγξει κατά το εφικτό, είτε με σποραδικές είτε με γενικές καταμετρήσεις και στην συνέχεια 
συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, μετά το οποίο γίνεται η 
αποπληρωμή του Παρόχου.  

Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπής 
και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών - Π.Ε.Α.Α., για την έγκρισή του για 
την αποπληρωμή του Παρόχου.  

Σε περίπτωση ενδεχόμενης ένστασης, είτε επιφύλαξης του Παρόχου, ως προς το 
περιεχόμενό του, η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

 
 

15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ   
Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την 
(εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 
του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του Παρόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε 
Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων. 

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 
 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  
είναι ο Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α. για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη 
ρύθμιση. 

 
 

17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Ο  Πάροχος  εντός δέκα  πέντε (15) ημερών από  την  υπογραφή της 

σύμβασης  του έργου είναι  υποχρεωμένος να υποβάλει στην  Υπηρεσία  
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  κατά  παντός  κινδύνου  (Contractors al l Risk) μια  ή  
περισσοτέρων ασφαλιστικών  Εταιρειών  που μπορούν  σύμφωνα  με την 
Ελληνική  Νομοθεσία  να  ασφαλίσουν  τέτοια  έργα .  Το  ποσό  του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου  πρέπει  να ισούται  με τον  προϋπολογισμό  του έργου και  η 
διάρκεια του θα  καλύπτει  το  χρόνο  μέχρι  και την  οριστική  παραλαβή του 
έργου.   
  Σε περίπτωση μη προσκόμισης κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
καταπίπτει σε βάρος του η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 
 

18. ΜΗΤΡΩΟ  

Γενικά 
α. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος μετά το πέρας των εργασιών να συντάξει το Μητρώο 
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό θα εκτελεστεί τελικά, χωρίς καμία αμοιβή, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται παρακάτω. 
β. Η σύμβαση θα  θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου μετά το  πέρας των εργασιών το Μητρώο παροχής 
υπηρεσιών, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 
Τρόπος σύνταξης Μητρώου παροχής. 
Μετά το πέρας των εργασιών θα συνταχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή: 

1. Απόσπασμα χάρτου των οδών, όπου θα δείχνεται η θέση των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν.  

2. Πίνακας όπου θα  αναγράφονται  όλα τα στοιχεία  της σύμβασης όπως (ενδεικτικά 
αναφέρονται) : 

• Αριθμός των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών ανά οδικό άξονα. 
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• Το μήκος των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων των οδικών 
αξόνων που σαρώνονται. 

3. Στο μητρώο θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό, ανά οδό {εκτυπωμένο σε σελίδες 
μεγέθους Α4 (4 φωτ./σελίδα) και ταξινομημένο ημερολογιακά ανά μήνα}, με τις 
επιφάνειες των χώρων πριν και μετά την επέμβαση του παρόχου από τις εργασίες 
ιδιαίτερα τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής (αρχή και τέλος της 
σύμβασης) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

 
 
19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε 
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά 
αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του 
υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ  

Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχος 
υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει 
στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 
επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε 
όπως ισχύει σήμερα. 

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, 
ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 
946Τβ/9-7-2003) του  ΥΠΕΧΩΔΕ «’Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης 
Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 

Ο Πάροχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος κάθε οδικού 
άξονα που εκτελούνται εργασίες και σε εμφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές των 
εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι  δαπάνες  
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Πάροχο. Σε περίπτωση  μη 
τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσμία αυτή, η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του  Παρόχου. 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη 
σήμανσης για την εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης 
των εργασιών, που θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης της 
αντίστοιχης φάσης εργασιών. 

 Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες 
φάσεις κατασκευής των εργασιών. 

 
 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση  ασφαλών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής 
της, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις  ή άλλα προσωρινά έργα 

Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη 
παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) 
πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση 
υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών 
κλπ. 

Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονται 
ανηγμένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους 
κατασκευής, ή μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κλπ, οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου 
επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

Επισημαίνεται  ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν 
πάντοτε με κριτήριο εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση). 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους 
δρόμους της περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους 
δρόμους αυτούς, αυτές θα εκτελεστούν από τον Πάροχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας και βάσει σχετικής εγκεκριμένης μελέτης από τον Πάροχο. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων, αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής 
κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Οι εργασίες καθαρισμού των οδοστρωμάτων των ρείθρων, ερεισμάτων και των 
φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετηρίων αγωγών θα γίνονται στους οδικούς άξονες εκείνες 
τις ώρες στις οποίες παρατηρείται μειωμένος φόρτος κυκλοφορίας και απουσία κατάληψης 
οδοστρωμάτων από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κατόπιν έγκρισης άδειας κατάληψης 
οδοστρώματος, με μελέτη που υποχρεούται να συντάξει ο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να 
υποβάλλει στην Δ9 και στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας ο Πάροχος και σε όποια άλλη 
Υπηρεσία είναι αρμόδια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/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 

{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 τη συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………………………………………….  για την 
……………………………………………………………… σύμφωνα  με την υπ΄ 
αριθμ………../……….Δ/ξη 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. 
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• 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 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 μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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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 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. 
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• 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 μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του 
συμβατικού χρόνου υλοποίησης των εργασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    
 
Ανάθεσης των εργασιών για τον α) καθαρισμό και συντήρηση των φρεατίων 
υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών και β) καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των 
ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής 

 
 
 

      Στην Αθήνα σήμερα  την ……..του μηνός …….…….έτους 2013 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 την Αντιπεριφερειάρχη Λιλίκα Βασιλάκου σύμφωνα με 
την οικ 39935/28-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 543/τ.Β/07-03-2013)   
                                                                                   
Β) Του/της (φυσικού προσώπου) ή της Εταιρείας ή της Ένωσης/Κοινοπραξίας 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) Τις υπ. αριθμ. …….. (ΑΔΑ: …………………………..) και ….. ……. (ΑΔΑ: 
…………………………..). αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί 
έγκρισης δαπάνης και όρων της διακήρυξης αντίστοιχα. 
γ) Την υπ. αριθμ. …../2013 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και 
δ) Την υπ. αριθμ. ……/2013 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
…………………………..).  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Περιγραφή αντικειμένου Σύμβασης  

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο που αναλαμβάνει: α) τον καθαρισμό 
και συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών και β) τον καθαρισμό 
των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων των οδών αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Γ΄ 
της διακήρυξης ΄΄Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης εργασία του καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων 
υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών και του καθαρισμού των οδοστρωμάτων, των 
ρείθρων και των ερεισμάτων 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.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφονται στην «Τεχνική 
Προσφορά» του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης και σύμφωνα και με τις Τεχνικές προδιαγραφές και με την Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων του Παραρτήματος Γ της διακήρυξης. 

 
 
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.Δ. 118/2007). Ο καθαρισμός των 
φρεατίων υδροσυλλογής και τμημάτων των συνδετήριων αγωγών θα πρέπει να γίνεται το 
πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα (συνολικά 6) και μετά από δυνατή βροχόπτωση ή 
κατόπιν ελέγχου και εντολής από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.). Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση 
για την αποφυγή ατυχημάτων, η (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) έχει το δικαίωμα με έγγραφη ή 
προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει εντολή στον Πάροχο για 
την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.  
 Ο καθαρισμός οδοστρωμάτων, ρείθρων, πεζοδρομίων και ερεισμάτων θα πρέπει να 
γίνεται μια φορά ανά δύο μήνες, με δυνατότητα αυξήσεων των επαναλήψεων όταν δεν 
υπάρχει αποτέλεσμα και κατόπιν εντολής από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.). Επίσης για εργασίες που 
απαιτούν άμεση επέμβαση για την αποφυγή ατυχημάτων, η (Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α.) έχει το 
δικαίωμα με έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει 
εντολή στον Πάροχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς ο 
πάροχος/ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετη ή ιδιαίτερη αμοιβή για τις εργασίες αυτές.     

• Οι εργασίες καθαρισμού των οδοστρωμάτων των ρείθρων και των φρεατίων 
υδροσυλλογής θα γίνονται με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών ή μετά από 
γραπτή εντολή της Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης εργασιών της Δ.Τ.Ε. / 
Π.Ε.Α.Α. στο ημερολόγιο των Εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

• Οι παραπάνω εργασίες θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν στους χώρους των εργασιών παροχής υπηρεσιών , κατά τη διάρκεια 
του χρόνου της σύμβασης, και θα επαναληφθούν υποχρεωτικά τουλάχιστον 6 φόρες 
(ανά δίμηνο περίπου) και οι εργασίες αυτές είναι καθαρισμός των φρεατίων 
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υδροσυλλογής, καθαρισμός ρειθρών, ερεισμάτων κ.λπ.  μετά από εκτίμηση της 
Υπηρεσίας. Ο Πάροχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο 
έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριμένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες 

 
Παράδοση – Παραλαβή 
 

    Η Επιτροπή οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνει το σύνολο των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών της Σύμβασης ποιοτικά και ποσοτικά, με σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τις τμηματικές παραλαβές που έγιναν κατά 
καιρούς από την αρμόδια αντίστοιχη Επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών και 
αφού τα ελέγξει κατά το εφικτό, είτε με σποραδικές είτε με γενικές καταμετρήσεις και στην 
συνέχεια συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.  

 
 
Πληρωμή – Κρατήσεις 
 
Η συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των ………………….., πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο 

ποσό των……………….ευρώ.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2013, 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. 
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 0,10% επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ 
- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φόρος εισοδήματος 8%) 

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται, όπως ορίζεται στη συνημμένη ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων και 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. Στις δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
συγκαταλέγονται και οι πάσης φύσεως αμοιβές ή αποζημιώσεις του προσωπικού, των 
συνεργατών του κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν, 
καθώς και ότι ο Ανάδοχος βαρύνεται με πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την 
εκτέλεση των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για 
την κατάρτιση της Προσφοράς. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος, κατέθεσε την υπ 

αρίθμ ……………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…………………. 
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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. 

 
 
Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (Παράρτημα Γ΄ Διακήρυξης), η  οποία προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Ο δε ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται την πιστή τήρηση των όρων και των 
υποχρεώσεων αυτών κατά την εκτέλεση της σύμβασης.   

Η δε Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και του προσωπικού του, μόνος δε 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα και για πράγματα είναι ο 
Ανάδοχος. 

Επίσης η  Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν 
την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις μεταξύ τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Τέλος, αν κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη εκτέλεσης 
των εργασιών μέχρι πλήρους ολοκλήρωσής τους. 

 
  

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 
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στον καθορισμένο χρόνο υλοποίησης της σύμβασης ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 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 οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν, με ευθύνη της Περιφέρειας 
Αττικής και 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Λύση της σύμβασης  

 
Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε 
περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό πτώχευση, προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή 
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί σε ανάλογη κατάσταση 
από την ημέρα επέλευσης των γεγονότων αυτών. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ανάλογης κατάστασης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, όταν αυτός είναι Ένωση ή 
Κοινοπραξία η σύμβαση δεν λύεται και οι απορρέουσες υποχρεώσεις από τη σύμβαση 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέρη, εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 
Επίσης η Σύμβαση λύεται σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή 
μερικώς η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας διακήρυξης από τον 
ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παραιτείται από οποιαδήποτε 
αξίωση έναντι της Περιφέρειας Αττικής, πλην της αξίωσής του να πληρωθεί για τις 
εκτελεσθείσες μέχρι την ημέρα διακοπής εργασίες. 
 
 
Γενικοί όροι 
 
Η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, καθώς και 

τα παραρτήματά της, 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. Όλοι οι όροι της παρούσας 
σύμβασης είναι ουσιώδεις. Λύση της σύμβασης µε καταγγελία επέρχεται µε την 
περιέλευση 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 
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Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
προβεί σε καταγγελία, µε σχετική έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης κατά τα ανωτέρω καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ενώ η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί και το δικαίωμά της να ζητήσει και κάθε τυχόν περαιτέρω 
αποζημίωση λόγω ζημίας της από τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή από μη συμμόρφωση 
στους όρους της σύμβασης. 

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 
 
 
 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 


