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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αθήνα,       29.04.2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

                                                         

          Αριθµός ∆ιακήρυξης:         17/2014 

 

  

Ταχ.∆/νση : Λ. Συγγρού 80-88 

Ταχ.Κώδικας : 11741, Αθήνα 

 

Πληροφορίες για τους όρους της  

∆ιακήρυξης : Ε.Μαρκάτου 

Τηλ. : 213 – 20.65.137 

Fax  : 213 – 20.65.015            

E-mail:  promna@patt.gov.gr 

 

 

Πληροφορίες για τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές:  
κ. Καράµπαλης 

Τηλ. : 210 – 90.94. 451 

κ. Αναγνωστάκης  
τηλ. 22950-22.576 

e-mail: deseattica@yahoo.gr 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
1. ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ      

2. ΨΥΧΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ                                                                                                

3. ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ 

4. ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ  

5. ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

που απαιτούνται για την κάλυψη των άµεσων αναγκών των 

συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων 

(∆.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής. 
  

 

Συνολικός Προϋπολογισµός πλέον Φ.Π.Α. : 59.800,00 ευρώ, 

Συνολικός Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.: 73.554,00 ευρώ 
 

 
 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
∆ΕΙΓΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 30.04.2015 30.04.2015 

 

 

 

                                            ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.  3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – «Οργανισµός 

της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 44403/2011 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής», 

3. Το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών 

θεµάτων». 
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4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 

5. Tο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»,  

6. Το άρθρο 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθµίσεις», 

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων  

4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.». 

8. Τον Ν.4071/2012 ΦΕΚ (85/Α11-04-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ».   

9. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη 

άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 

της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», 

10. Το Ν.4270/28.06.2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

11. Την υπ’αρ.οικ.177070/10-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: 

«Ανάθεση – Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β’ 

2542/24-09-2014), 

12. Την υπ’αρ.οικ.183947/22-09-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: 

«Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆’ 599/30-

09-2014), 

13. Την υπ’ αριθ. 238/2015  (Α∆Α: 72Β∆7Λ7-ΖΡΨ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση α) γνωµοδοτικών 

επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και ενστάσεων και 

προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής 

υπηρεσιών για ένα έτος µετά τη δηµόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Πέµπτη 

22-01-2015. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 218/2.6/12.02.2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 

Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), όπου επισυνάπτονται πίνακες µε τα υπό 

προµήθεια είδη για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των συνεργείων της εν 

λόγω υπηρεσίας, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια ειδών 

ηλεκτρολογικού υλικού, ασφαλτοµείγµατος, εργαλείων και χρώµατος 

διαγράµµισης οδών, καθώς και υαλοσφαιριδίων. 

15. Την υπ’αριθ. 131/2014 (Α∆Α: ΒΙΗΗ7Λ7-ΕΤΨ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 

για την εν λόγω προµήθεια.  

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 676/3.3/14.05.2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 

Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), όπου τονίζεται η άµεση ανάγκη για την 

προµήθεια συγκεκριµένων υλικών (bitumix-χρώµατος διαγράµµισης οδών) από 

αυτά που µνηµονεύονται στο πιο πάνω υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 218/2.6/12.02.2014 

έγγραφό της.   

17. Την υπ’ αριθ. 1313/2014 (Α∆Α:Β3207Λ7-ΦΡΛ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε αρχικά η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 

ποσού 38.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια των πιο 

πάνω υλικών, καθώς και την υπ’αριθ. 1439/2014 (Α∆Α:694Σ7Λ7-ΚΕΩ) 

αντίστοιχη απόφαση µε την οποία αυτή τροποποιήθηκε. 

18. Το υπ’ αριθ. 1097/2.6/22.07.2014 έγγραφο της ∆.Ε.Σ.Ε. µε το οποίο µας 

διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια του 

ασφαλτοµείγµατος και του bitumix. 
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19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 213838/24.11.2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 

Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο µας διαβιβάστηκε 

θεωρηµένο το αρχικό σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης.   

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2192/2.6/22.12.2014 έγγραφο της ∆.Ε.Σ.Ε. µε το οποίο 

παρέχονται διευκρινήσεις επί του πιο πάνω αιτήµατος και µε το οποίο ουσιαστικά 

διαφοροποιείται ο αρχικός πίνακας των υπό προµήθεια ειδών µε την προσθήκη 

της ψυχρής συγκολλητικής ασφάλτου.   

21. Την υπ’ αριθ. 233/2015 (Α∆Α:6Ξ867Λ7-ΡΒΛ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την οποία ανακλήθηκαν οι πιο πάνω υπ’ αριθ. 1313/2014  και 

1439/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής,  

22. Την υπ’ αριθ. 237/2015 (Α∆Α:6∆6Τ7Λ7-ΩΙΩ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 

59.800,00 πλέον Φ.Π.Α. για την προµήθεια των πιο πάνω υλικών ως εξής:  

α) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια εκατό (100) τόνων 

θερµού ασφαλτοµείγµατος, προϋπολογισµού 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (8.610,00€ 

συµπ. Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1642, 

β) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια δέκα (10) βαρελιών 

ψυχρής συγκολλητικής ασφάλτου, προϋπολογισµού 100,00€ πλέον Φ.Π.Α. (123€ 

συµπ. Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1642, 

γ) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια εξακοσίων (600) 

κουβάδων (των 25 κιλών έκαστος) έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµείγµατος, 

προϋπολογισµού 6.000€ πλέον Φ.Π.Α. (7.380,00€ συµπ. Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει 

τον ΚΑΕ 1642, 

δ) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια εργαλείων, ποσού 

1.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. (1.353,00€ συµπ. Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

1699,  

ε) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια 18.000 κιλών 

χρώµατος διαγράµµισης οδών, προϋπολογισµού 39.600€ πλέον Φ.ΠΑ. 

(48.708,00€ συµπ. Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1641,  

στ) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την προµήθεια 6.000 κιλών 

υαλοσφαιριδίων, προϋπολογισµού 6.000,00 € πλέον Φ.ΠΑ. (7.380,00€ συµπ. 

Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1699. 

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39467/16.03.2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 

Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο µας διαβιβάστηκε 

θεωρηµένο το νέο σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης µε τις αλλαγές στις υπό 

προµήθεια ποσότητες.   

23. Την υπ’ αριθ. 518/2015 (Α∆Α:7ΠΞΕ7Λ7-ΕΦΕ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 

διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 

δηµοσίευση σε οικονοµικές εφηµερίδες περίληψης της παρούσας διακήρυξης. 

24. Τις υπ’αριθ. πρωτ.35356/17.02.2015 (Α∆Α: 6∆Ξ67Λ7-ΓΥ0), 35366/17.02.2015 

(Α∆Α: 6Σ1Μ7Λ7-Ρ19) και 35372/17.02.2015 (Α∆Α: ΩΘΝΝ7Λ7-Ω27) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.   

25. Την υπ’ αριθ. 845/2015 (Α∆Α:7ΜΩΞ7Λ7-ΣΑΒ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την προκήρυξη ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια υλικών, που απαιτούνται για την 

κάλυψη των άµεσων αναγκών των συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 

Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής, για τις κάτωθι οµάδες 

ειδών, µε δικαίωµα υποβολής προσφορών, για µία, περισσότερες ή και για τις έξι (6) 

οµάδες συνολικά:  

 

 

1. Θερµό ασφαλτόµειγµα  

2. Ψυχρή συγκολλητική άσφαλτος 

3. Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµειγµα  

4. Χρώµα διαγράµµισης οδών 

5. Υαλοσφαιρίδια 

6. Εργαλεία  

 

 

 

 

1. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον 

ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 30 ηµερών από 

την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στην Εφηµερίδα 

της Κυβέρνησης. 

Η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.patt.gov.gr . 

 

 

 

 

 

 

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 

 3
ος

 όροφος, γραφείο 307 

 

  02.06.2015 ΤΡΙΤΗ 

 

10.30 π.µ. 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό  έχουν:  

 α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 

 β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

 γ. Συνεταιρισµοί.  
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4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα 

(180) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

 
5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 

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

 

 α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους, που επισυνάπτονται. 

 β) Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και το 

Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014). 

 γ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 

θεµάτων». 

δ) Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2000/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16-11-2005».   

 

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την 

Υπηρεσία µας, από την κ. Ε. Μαρκάτου, τηλ.: 213-20.65.137. 

Τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης παρέχονται 

από την ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας 

Αττικής και συγκεκριµένα από τον κ. Καράµπαλη, τηλ.: 210-90.94.451 και κ. 

Αναγνωστάκη, τηλ.: 22950-22.576. 

 

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 8, παράγραφος 

2 περ. α της παρούσας ∆ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες 

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται 

από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές 

δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 8 

παράγραφος 2 περ. α της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                   ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′′′′ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

΄Αρθρο 11 του Κ.Π.∆.  118/2007 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

΄Αρθρο 11 του Κ.Π.∆.  118/2007 

 

 

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

έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

 

2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, 3
ος

 όροφος, γρ.310-311), 

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

θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την 14.00 µ.µ. 

 

3) Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται 
από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 
των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 

Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 3
ος

 Όροφος, γραφείο 307). 

 
4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα 

από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

 

5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Πενταµελή 

Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 

Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της 

Περιφέρειας Αττικής, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη 

διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε 

την προαναφερόµενη διαδικασία.  
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Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή δεν είναι 

υποχρεωµένη να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών 

τους ως προς τους όρους της διακήρυξης, ακόµα κι αν η ίδια είναι το αρµόδιο 

όργανο για την αξιολόγησή τους. 

Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

• Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, 

Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3
ος

 όροφος, γραφείο 310-311 (∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών), και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω 

courier, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη 

και σωστή παράδοσή της. 

• Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε 

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

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

στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. 

•  Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από 

άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 

γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφέρεια Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό 

της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www.patt.gov.gr.   Η Περιφέρεια Αττικής αν και καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που 

βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site), δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων 

που βρίσκονται σε αυτές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11-12 του Κ.Π.∆. 

118/2007) 

 

 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην 

ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς 

ξέσµατα.  

 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

(Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση Οικονοµικών, ∆/νση Οικονοµικών, 

Τµήµα Προµηθειών). 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

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 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία 

της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆) τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά». 

 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β′′′′ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, ήτοι η Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των 

∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 

Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον 

έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 
 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του 

άρθρου 8 (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισµού, 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.  

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 

19 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 

1. Η Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 

∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-

88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3
ος

 όροφος, γραφείο 307), παρουσία των προσφερόντων 

ή των νοµίµως 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 καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς  – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ΄και Η΄-  µονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
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αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να 

αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση που θα 

στείλει η Υπηρεσία στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 

που υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και 

παραδίδει στην Υπηρεσία.  

 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε 

τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 

επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την αποσφράγισή τους κατά 

την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας στους 

υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης 

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο 

αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι 

σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε 

αυτό. 

 

6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον 

διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 

Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής 

προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 

άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης την ηµεροµηνία και ώρα που θα 

οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης λαµβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης, 

προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της 

Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 

∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής την ηµεροµηνία και ώρα που 

θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο και αποσφραγίζει 
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παρουσία αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυτών που 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης.  

 
Στη συνέχεια η Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 

των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, αφού ελέγξει τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης και διαπιστώσει 

ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού εις τριπλούν (3), το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία 

εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής να αποφασίσει για 

την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού βάσει του ανωτέρω 

Πρακτικού.      

 

8. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της 

προσφοράς του κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων εντός προθεσµίας 

πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5
α
-6 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 
1. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες στους 

διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 

προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 

118/2007 και 157 Ν.4281/2014, και η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’ της ∆ιακήρυξης, ύψους 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΕΝ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.∆. 118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

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

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 

ι) 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. 

διατάγµατος 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 εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας.   

- δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
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- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους.  

- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς)  

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Κ.Π.∆. 

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

 

γ.   Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 

τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  
 

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προµηθευτής να δηλώνει 
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

που αναφέρονται στα παραρτήµατα Γ΄ και Η΄ της παρούσης . 
 

ε.     Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός 
των τελευταία τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν 

αλλιώς ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.   

 

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου προµηθευτή από 

τον διαγωνισµό. 
 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 

σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. 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. 

 

(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 ειδοποίησης, είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου. 

 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 
 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 
 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
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εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 

 

 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 

(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 

περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 

2 του παρόντος άρθρου. 

 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση. 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 

αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

3. Άλλα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, µετά την αξιολόγηση 

των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισµένο φάκελο, και τα 

εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 

τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη: 

 

 

1. ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

β) Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από 

διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα 

άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 

επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για 

την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

3. ΦΕΚ, σύστασης, εκπροσώπησης ή Πρακτικό ∆.Σ.,  όπου αυτά απαιτούνται.   

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

 

Η Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 

∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής µπορεί να ζητήσει τη 

συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 

συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, και οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που 

θα καθοριστεί από ανωτέρω Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 

ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συµπληρωθούν από τον συµµετέχοντα, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

4. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων δεν προσκοµίζει τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, µετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη 

χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίσει τα 
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δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά 

την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.   
 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα 

δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της 

Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 

υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της 

∆ιακήρυξης. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( άρθρο 7 του Κ.Π.∆.) 

 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 

του κάθε µέλους της ένωσης. 

 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια 

τιµή. 

 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 

σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. 

 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα 

από γνωµοδότηση της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των 

∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 

Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, που θα 

εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

 

 

15PROC002741276 2015-04-30

ΑΔΑ: ΩΣΥΘ7Λ7-5ΥΘ



 17 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 
1. Με την προσφορά, η τιµή δίνεται για µία, περισσότερες ή και για τις έξι οµάδες 

συνολικά.  
2. Για την καταγραφή της τιµής της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές 

είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆! της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην 

οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων του διαγωνισµού, θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά η τιµή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 

 

3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τις ζητούµενες από την παρούσα 

∆ιακήρυξη ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 

∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής  

 

7. Μειοδότης/-ες θα αναδειχτεί/-ούν εκείνος/-οι που θα προσφέρει/-ουν την 

χαµηλότερη τιµή ανά είδος, συµπληρώνοντας τον ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’, εφόσον 

καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και άρθρο 157 Ν.4281/2014) 

 

Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ύψους 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

 

∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 

προβλεπόµενη κατά τα παραπάνω αξία. 
 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
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(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο 

ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και 
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι 
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 

(2) ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου 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. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια 

υλικά. 

ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ζητά η διακήρυξη). 

στ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 

µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 

 

 

 

 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 
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α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής 

επιστολής. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

η. Τους όρους ότι:  

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( άρθρο 14 του ΚΠ∆ 118/2007) 
 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του ΚΠ∆ 118/2007) 

 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ενδιαφερόµενου 

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 οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Κ.Π.∆. 

118/2007. 

 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3
ος

 όροφος, γρ. 

310-311, για την Πενταµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

και Προσφυγών του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του 

Ν.3886/2010 των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 

Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 

Αττικής, ως εξής: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

15PROC002741276 2015-04-30

ΑΔΑ: ΩΣΥΘ7Λ7-5ΥΘ



 20 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 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 τον διαγωνισµό, ήτοι την Πενταµελή Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 15 του Π.∆. 

118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 

των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή 

της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν 

την συµµετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στον διαγωνισµό ή 

την 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 ενδιαφερόµενου προµηθευτή 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 Πενταµελή Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 

Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. 

Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

της Περιφέρειας Αττικής και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 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 παρόντος π. δ/τος 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. 
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Πενταµελή 

Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του άρθρου 

15 του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ∆ιευθύνσεων 

Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής και το αποφασίζον όργανο, 

ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική 

απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 

ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από 

τους προαναφερόµενους, δεν 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 προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π. δ/τος 

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 την διοίκηση του φορέα όργανο, 

ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Πενταµελή 

Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 

118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 

των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 

προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 

επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια 

ειδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) 

και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.∆. 

118/2007) 
 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 

αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 

 

α. Κατακύρωση της προµήθειας. 
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β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

 

δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

υπό στοιχείων I και ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 

118/2007. 

 

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

 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισµού της δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία 

επρόκειτο να πραγµατοποιηθούν οι υπηρεσίες του αναφερόµενου έργου. 

 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την 

µαταίωση. 

 

στ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους 

οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων 

διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. 

 

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 

περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.∆. 

118/2007) 

 
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 

α. Την περιγραφή των προσφερόµενων ειδών. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή. 

δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της 

διακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 

διακήρυξη. 

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 ή ανατέθηκε η προµήθεια, 

υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
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της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 

την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 

περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 

Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ 

και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 

την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 

Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 

Αττικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το θερµό ασφαλτόµειγµα και την ψυχρή 

συγκολλητική άσφαλτο τµηµατικά, κάθε δύο ή τρεις µήνες, κατόπιν συνεννόησης 

µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της 

Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω ∆/νση θα καθορίζει την απαιτούµενη κάθε φορά 

ποσότητα µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες της και θα την παραλαµβάνει η ίδια 

κατευθείαν από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού. Περαιτέρω, το έτοιµο 

ψυχρό ασφαλτόµειγµα θα παραδοθεί τµηµατικά και συγκεκριµένα θα παραδίδονται 

πέντε (5) τόνοι κάθε τέσσερις (4) µήνες, σε ό,τι αφορά δε το χρώµα διαγράµµισης 

οδών, τα υαλοσφαιρίδια και τα εργαλεία, αυτά πρέπει να παραδοθούν σε 30 ηµέρες 

από την υπογραφή της σύµβασης. Τα ανωτέρω υλικά θα παραδοθούν στους 

αποθηκευτικούς χώρους των Υπηρεσιών, που θα υποδειχθούν στον προµηθευτή 

από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες.  

Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα 

αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παραταθεί µέχρι το ½ αυτού, ύστερα από σχετικό 

αίτηµα της αρµόδιας ∆/νσης της Περιφέρειας Αττικής ή του προµηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µετά από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προµήθεια είδη, ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την εξαιρετική ποιότητα και την ακριβή 

ποσότητα των ειδών όπως ορίζεται παραπάνω. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει έναν 

εκπρόσωπο επικοινωνίας. 

Η παραλαβή θα πραγµατοποιείται από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της 

Περιφέρειας Αττικής, που θα συγκροτηθεί για την παραλαβή µεταξύ άλλων 

εξειδικευµένων υλικών και για τα υλικά που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 
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και η οποία θα πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών, 

ώστε να διαπιστώνει αν αυτά συµφωνούν µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατόπιν θα βεβαιώνει µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών.  

Σε κάθε περίπτωση που η ανωτέρω Επιτροπή απορρίψει κάποιο ή κάποια από τα 

προς προµήθεια είδη, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άµεση 

αντικατάστασή τους και σε περίπτωση ελλείψεώς τους να ενηµερώσει αµελλητί 

την Περιφέρεια Αττικής. 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωµα απορρέει από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί 

σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του αντισυµβαλλόµενου. 

 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 
Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι την παράδοση της 

συνολικής ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της, µε την επιφύλαξη να γίνει χρήση των 

προβλεποµένων στο άρθρο 11 «Παράδοση-παραλαβή» της παρούσας.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν 

προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δέκα πέντε (15) ηµέρες νωρίτερα. 

Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας 
Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο 

φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή µερικώς η ανάγκη προµήθειας των ειδών που αφορά η παρούσα ∆/ξη, 

οπότε στην περίπτωση αυτή, η προµήθεια διακόπτεται µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µετά από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της ζητούµενης κάθε φορά ποσότητας από την Ειδική  

Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και  εντός εννιά (9) 

ηµερών από την επιστροφή του φακέλου από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα εκδοθεί στο όνοµά του και 

σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής υπό την 

προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των 

απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

  

- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας από 

την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
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-  Τιµολόγιο πώλησης  

- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κατά την πληρωµή. 

 

Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας 

βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι: 

 

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% 

- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί της ανωτέρω κράτησης 

- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του πιο πάνω χαρτοσήµου. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 101072 του προϋπολογισµού της 

Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα: 

 

 

 ΚΑΕ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            

Με Φ.Π.Α. cpv 
ΟΜΑ∆Α 1: 

 

ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ  

1642 7.000,00 € 8.610,00 € 44.11.36.20-7 

ΟΜΑ∆Α 2: 
ΨΥΧΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

1642 100,00 € 123,00 € 44.11.36.00-2 

ΟΜΑ∆Α 3: 
ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ      

1642 6.000,00€ 7.380,00€ 44.11.37.00-2 

ΟΜΑ∆Α 4:                                                     
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

Ο∆ΩΝ  

1641 39.600,00 € 48.708,00 € 44.81.10.00-8 

ΟΜΑ∆Α 5:                                                               
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

1699 6.000,00 € 7.380,00 € 34.92.21.10-0 

ΟΜΑ∆Α 6:ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1699 
1.100,00 € 1.353,00 € 44.50.00.00-5 

ΣΥΝΟΛΑ  
59.800,00€ 73.554,00€  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 
1. Ο προµηθευτής  που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 

για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 
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Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

πραγµατοποίησε την προµήθεια και παράδοση των ειδών µέσα στον συµβατικό 

χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.∆. 

118/2007. 

 

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

σύµβαση όταν: 

 

α.  Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια και παράδοση των ειδών 

δεν πραγµατοποιήθηκε  ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

∆ηµοσίου. 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, 

Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας 

Αττικής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

 

β. Πραγµατοποίηση της προµήθειας των ειδών είτε από τους 

υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή 

είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, 

είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

22 του Κ.Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 

ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός 

αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται 

νέα πραγµατοποίηση προµήθειας των ειδών, κατά τα παραπάνω 

οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 

καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το 

σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 

Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη 

εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 
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δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 

έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν 

δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 

µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των 

τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από 

τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή 

και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 

τόκο υπερηµερίας. 

 

ε. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 

παράγραφος 5, εδ.δ ΚΠ∆ 118/07 υπό τις προϋποθέσεις εφαρµογής 

του. 

 

5. Σε περίπτωση που η πραγµατοποίηση της προµήθειας των ειδών σε βάρος 

εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 

κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 

κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η σύµβαση, το κείµενο της 

οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). Η Υπηρεσία 

συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 

προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν 

χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε 

στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 

 

2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία 

συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον. 

 

4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α. Ολοκληρωθεί η προµήθεια. 

 

β. Εκδόθηκε το Πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής µε το οποίο 

πιστοποιείται ότι η παράδοση έγινε κανονικά και σύµφωνα µε όλες τις 

τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Γ΄ και Η΄. 

  

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα ∆/ξη  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα 

αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 

προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ        

� Ζητούµενη Ποσότητα: 100.000 ΚΙΛΑ 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 8.610,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

                                                                                         

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριµένο είδος 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Η’ της Παρούσας. 
 

 

ΟΜΑ∆Α 2: ΨΥΧΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

� Ζητούµενη Ποσότητα: 10 βαρέλια 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

100,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 123,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 

Ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα 

ταχείας διάσπασης ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας. 

 

 

ΟΜΑ∆Α 3:  ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ  

 

� Ζητούµενη Ποσότητα: 600 κουβάδες (των 25 κιλών έκαστος) 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 7.380,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 
Οι απαιτήσεις του έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµείγµατος είναι οι εξής: 

� Να µπορεί να διαστρωθεί σε υγρή ή γεµάτη µε νερό λακκούβα. 

� Να υπάρχει άµεση απόδοση στην κυκλοφορία 
� Το ψυχρό ασφαλτικό γαλάκτωµα που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του υλικού 

να µην περιέχει τοξικά, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά και αυτό να αποδεικνύεται 
από  πιστοποιητικό ελέγχου του  Γενικού Χηµείου του Κράτους περί ταξινόµησης ή 
µη ως επικίνδυνων των συστατικών του υλικού σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 
91/155/ΕΕG. 

� Να µπορεί να αποθηκευτεί συσκευασµένο και εύπλαστο για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (τουλάχιστον 12 µήνες) στη συσκευασία του, αλλά και εφόσον ανοιχτεί το 
εναποµείνον υλικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 7 ηµέρες ανεξαρτήτως εποχής.   

� Να έχει εγγυηµένη απόδοση για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 

� Να είναι αποτελεσµατικό κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο σε 

εξαιρετικά ψυχρές και βροχερές χειµωνιάτικες συνθήκες (έως -10
0 

C), όσο και σε 

πολύ θερµές καλοκαιρινές ηµέρες  (έως +50
0 

C) και να διαστρώνεται εύκολα στις 

παραπάνω θερµοκρασίες. 
� Να επιτυγχάνεται γρήγορά η εφαρµογή του χωρίς ειδικό εξοπλισµό και η 

αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα να αποδίδεται άµεσα στην 
κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόµενων 
τροχοφόρων. 

� Να επιτρέπει στα συνεργεία συντήρησης να αποκαθιστούν τις λακκούβες µε τον ίδιο 

τρόπο, όπως και µε θερµό ασφαλτόµειγµα είτε πρόκειται για λακκούβα γεµάτη µε 

νερό είτε για τοµή που έγινε για δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π. 

κλπ). 

� Να µην απαιτεί προηγουµένως συγκολλητική. 

� Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας (ΕΛΟΤ ή ISO). 

� Να είναι ανακυκλώσιµη  
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Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

 
� 100% θραυστός ασβεστόλιθος (ASTM C-136) 

� καθαρά-ποσοστό άµµου 2% max (ASTM C-117) 

� ξηρό (υγρασία 4 % max) 

� ειδικό βάρος: 2,55-2,75 gr/cm
3
 max (ASTM C 127, 128) 

� απορρόφηση: 1,0%-2,0% max (ASTM C 127, 128) 

� Los Angeles λείανση: 40,0% max (ASTM C-131) 

� µαλακά αδρανή 3% max (ASTM C-123) 

 

 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ (ASTM D 5444-08) 
 

ΚΟΣΚΙΝΟ ASTM 

         Ε11 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ 

            (mm) 

∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

                 (%) 

3/8 9,5 90-100 

Νο 4 4,75 20-55 

Νο 8 2,36 5-30 

Νο 16 1,18 0-10 

Νο 50 0,3 0-5 

Νο 200 0,075 0-2 

Τα αδρανή υλικά θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής 

Εργοστασίου από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευµένο από Ε.Σ.Υ.∆. ή 

άλλο επίσηµο ευρωπαϊκό οργανισµό διαπίστευσης.   

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Σύνθεση : Άσφαλτος 80/100  

Περιεκτικότητα ασφάλτου % κ.β. ασφαλτοµίγµατος  : 5,9% - 6,4%   

 

Κατά την παραλαβή θα γίνει έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών κατά 

ASTM D 5444-08, καθώς και εκχύλιση ασφάλτου κατά ASTM D 2172-01 χωρίς 

θέρµανση του δείγµατος. 

 

 

ΟΜΑ∆Α 4: ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ  

 

� Ζητούµενη Ποσότητα: 18.000 ΚΙΛΑ 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

39.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 48.708,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 

Α.- ΛΕΥΚΟ ΑΛΚΥ∆ΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την προµήθεια του αλκυδικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές 

ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας, 

UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση  UV και  BR2 για την επίδραση ασφάλτου. 
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Επιπλέον  το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 

- να αποτελείται από χρωστική, αλκυδικές ρητίνες, χλωριοµένο ελαστικό και 

τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

        Το ποσοστό του χλωριοµένου ελαστικού επί του συνδετικού του αλκυδικού 

χρώµατος πρέπει να είναι  ≥ 8% κ.β. και να καθορίζεται ρητά  στην προσφορά του 

προµηθευτή. 

- όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση 

του διαλύτη. 

- να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, 

τα οποία κατά την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα 

του χρώµατος. 

- να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων 

λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη 

πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη 

γήρανση και στη φθορά. 

- να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται 

µόνιµα µέσα στο δοχείο µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτους και 

να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή 

πρόσφυση, που δε µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση 

της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας  και   της παρόδου του χρόνου. 

- να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης 

οδών. 

- να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 ≥ 13% κ.β. 

Το ποσοστό  TiO2  στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM  D1394 

– αναγωγική µέθοδος JONES. 

- να έχει ιξώδες  70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). 

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το   ASTM   D562. 

- να έχει λεπτότητα  κόκκων (HEGMAN)  ≥ 3 

Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το  ASTM  D 1210. 

- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια 

πρόσφυσης όταν δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως : 

 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα  127 µm  πάνω σε 

πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων  7,5 cm  ×  12,5 cm  και  βάρους  1,6 έως 

2,1 kg/m
2
, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας ξηραίνεται στους  21 – 26  

ο
C σε οριζόντια θέση επί  18ωρο, 

στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε θερµοκρασία  55 ± 2 
ο
C επί  

2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί  µισή ώρα και 

κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου  12,5 cm. 

 

- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξφλουδίσµατα ή 

άλλες αλλοιώσεις εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του όταν 

δοκιµάζεται ως ακολούθως : 

To χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380 µm σε καθαρό 

γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας ξηραίνεται στους  21 – 26  
ο
C σε οριζόντια θέση 

επί  72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται  ακολούθως κατά το ήµισυ σε 

αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για  18 ώρες, αφήνεται να 

ξηρανθεί στον αέρα επί  2ωρο και εξετάζεται. 

- Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου 

και σε πάχος υγρού υµένα περίπου 400 µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος 

όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει επιφάνεια λεία, οµοιόµορφη, χωρίς 

ανωµαλίες και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν 
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πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό 

γυαλί. 

- Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM  D1309 και 

πρέπει να είναι  ≥ 6. 

 

Το  ΚΕ∆Ε  προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το  ΕΝ 1871 

εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την 

εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως  προς  τη  δειγµατοληψία  ισχύει η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε µε την 

απόφαση   ΒΜ5 /30757 / (ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 9-11-84). Για  τη  συσκευασία  ισχύει  η   

§  3.1 του                   « Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε 

λευκό ή κίτρινο χρώµα » έτους 1982. 

Οι  επιπλέον  έλεγχοι  που δεν προβλέπονται στο  ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, 

δεδοµένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 

1436 « Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».  

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99  

έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα 

που ταξινοµείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 

1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) « Περί επικινδύνων παρασκευασµάτων » και το παρ/µα 

Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β /20-9-94) « Περί επικινδύνων ουσιών 

», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους 

ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R :  R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 επιβλαβές όταν 

εισπνέεται καθώς και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις  S: 

- S 16  µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 

- S 25  αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 

- S 29  µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 

- S 33  λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από  « δελτίο δεδοµένων 

ασφαλείας» σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508 /91 (ΦΕΚ 886 /Β 

/30-10-91) « Περί καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης 

σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα », όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

Απόφαση Α.Χ.Σ. 47 /95 (ΦΕΚ 431 /Β /17-5-95). 

 
Β.-ΛΕΥΚΟ  ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές 

ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας, 

UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση  UV και  BR2 για την επίδραση ασφάλτου. 

 

Επιπλέον  το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 

- να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές  ρητίνες,  και τους κατάλληλους 

οργανικούς διαλύτες. 

- όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση 

του διαλύτη. 

- να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, 

τα οποία κατά την εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα 

του χρώµατος. 

- να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων 

λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη 
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πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη 

γήρανση και στη φθορά. 

- να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται 

µόνιµα µέσα στο δοχείο µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτους και 

να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή 

πρόσφυση, που δε µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση 

της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας  και   της παρόδου του χρόνου. 

- να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης 

οδών. 

- να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 ≥ 13% κ.β. 

Το ποσοστό  TiO2  στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM  D1394 

– αναγωγική µέθοδος JONES. 

- να έχει ιξώδες  70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). 

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το   ASTM   D562. 

 

- να έχει λεπτότητα  κόκκων (HEGMAN)  ≥ 3 

Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το  ASTM  D 1210. 

- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια 

πρόσφυσης όταν  

δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως : 

 

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα  127 µm  πάνω σε 

πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων  7,5 cm  ×  12,5 cm  και  βάρους  1,6 έως 

2,1 kg/m
2
, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας ξηραίνεται στους  21 – 26  

ο
C σε οριζόντια θέση επί  18ωρο, 

στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε θερµοκρασία  55 ± 2 
ο
C επί  

2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί  µισή ώρα και 

κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου  12,5 cm. 

 

- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή 

άλλες αλλοιώσεις εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του όταν 

δοκιµάζεται ως ακολούθως : 

 

To χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380 µm σε καθαρό 

γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας ξηραίνεται στους  21 – 26  
ο
C σε οριζόντια θέση 

επί  72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται  ακολούθως κατά το ήµισυ σε 

αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για  18 ώρες, αφήνεται να 

ξηρανθεί στον αέρα επί  2ωρο και εξετάζεται. 

 

- Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου 

και σε πάχος υγρού  

υµένα περίπου  400 µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος όταν ξηραίνεται να 

παρουσιάζει επιφάνεια λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα ή 

οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις 

ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

- Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM  D1309 και 

πρέπει να είναι  ≥ 6. 

 

Το  ΚΕ∆Ε  προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το  ΕΝ 1871 

εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την 

εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 
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Ως  προς  τη  δειγµατοληψία  ισχύει η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε µε την 

απόφαση   ΒΜ5 /30757 / (ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 9-11-84). Για  τη  συσκευασία  ισχύει  η   

§  3.1 του  « Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή 

κίτρινο χρώµα » έτους 1982. 

Οι  επιπλέον  έλεγχοι  που δεν προβλέπονται στο  ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, 

δεδοµένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 

1436 « Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».  

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99  

έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα 

που ταξινοµείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 

1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) « Περί επικινδύνων παρασκευασµάτων » και το παρ/µα 

Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β /20-9-94) « Περί επικινδύνων ουσιών 

», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους 

ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R :  R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 επιβλαβές όταν 

εισπνέεται, καθώς και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις  S: 

- S 16  µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 

- S 25  αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 

- S 29  µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 

- S 33  λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από  «δελτίο δεδοµένων 

ασφαλείας» σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508 /91 (ΦΕΚ 886 /Β 

/30-10-91) « Περί καθορισµού κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης 

σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα », όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

Απόφαση Α.Χ.Σ. 47 /95 (ΦΕΚ 431 /Β /17-5-95). 

 

ΟΜΑ∆Α 5: ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

� Ζητούµενη Ποσότητα: 6.000 ΚΙΛΑ 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 7.380,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 

Τα γυάλινα σφαιρίδια διαγράµµισης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 και να έχουν την ακόλουθη κοκκοµετρική 

διαβάθµιση: 

 

Kόσκινα ISO 565 – R 40/3 µm Συνολικό συγκρατούµενο βάρος σε % 

 

850 

710 

425 

250 

150 

 

0 – 2 

0 – 10 

25 – 65 

70 – 95 

95 - 100 

 

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη 

πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης. 

Ο παραγωγός, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να είναι εφοδιασµένος µε πιστοποίηση 

κατά ISO 9002, θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει την 

ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και επίπλευσης. 
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ΟΜΑ∆Α 6: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

1.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 1.353,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 

 

Α/Α 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 3 ΤΕΜ. 

2 ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 8 ΤΕΜ.+ 

1 Η/Φ 

3 ΧΟΝΤΡΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑΡΙΝΕΣ) 5 ΤΕΜ. 

4 ΛΕΠΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ) 8 ΤΕΜ. 

5 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 5 ΤΕΜ. 

6 ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 3 ΤΕΜ. 

7 ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ 3 ΤΕΜ.+1
Η
/Φ 

8 ΤΣΑΠΕΣ 3 ΤΕΜ 

9 ΛΟΣΤΟΥΣ 3 ΤΕΜ.+1Η/Φ 

10 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ 3 ΤΕΜ. 

11 ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑ∆ΩΝ 3 ΤΕΜ. 

12 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΟ) 1 ΤΕΜ. 

13 ΑΤΣΑΛΟΠΡΟΚΕΣ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) 10 ΚΟΥΤΙΑ 

14 ΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΕΣ)  10 ΤΕΜ. 

15 ΣΕΙΡΕΣ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ 

(ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,ΠΟΛΥΓΩΝΑ,ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ) 

3 ΣΕΙΡΕΣ 

16 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 3 ΤΕΜ. 

17 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΤΩΝ 17LT 2 ΤΕΜ. 

18 ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 2 ΤΕΜ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆′′′′ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ                                       
 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά 

είδος, εφόσον καλύπτονται τόσο οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

περιγράφονται στα Παραρτήµατα Γ΄ και Η΄, όσο και οι όροι της ∆ιακήρυξης, και 

εφόσον συµπληρωθεί το παρακάτω υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς. 

 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι 

σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τα ζητούµενα είδη, τη ζητούµενη ποσότητα, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

  

Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία των προσφορών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, που ορίζονται ως τέτοιες από την διακήρυξη γίνεται µε απόφαση 

του αρµοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισµού οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη 

γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ                  

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Χωρίς Φ.Π.Α.                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ              

Με Φ.Π.Α.                

ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ  
100.000 κιλά 

 

  
  

  
    

ΟΜΑ∆Α 2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΒΑΡΕΛΙΟΥ               

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Χωρίς Φ.Π.Α.                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Με Φ.Π.Α. 

ΨΥΧΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
10 βαρέλια 

      

ΟΜΑ∆Α 3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

∆ΟΧΕΙΟΥ/ΚΟΥΒΑ                    

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                  

Χωρίς Φ.Π.Α.                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Με Φ.Π.Α. 

ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ  

 
600 κουβάδες 

      

ΟΜΑ∆Α 4 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ                    

Χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                              

Με Φ.Π.Α. 

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

Ο∆ΩΝ  18.000 κιλά       

ΟΜΑ∆Α 5 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΚΙΛΟΥ                   

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                          

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ                                                              

Με Φ.Π.Α. 

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ  6.000 κιλά       
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ΟΜΑ∆Α 6: ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ                   

Χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ                  

Με  Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΙ∆ΟΣ                                                        

Με Φ.Π.Α.                

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ  3 ΤΕΜ.       

ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 8 ΤΕΜ.+1 Η/Φ       

ΧΟΝΤΡΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΧΟΡΤΑΡΙΝΕΣ) 5 ΤΕΜ.       

ΛΕΠΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ) 8 ΤΕΜ.       

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ 5 ΤΕΜ.       

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 3 ΤΕΜ.       

ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ 3 ΤΕΜ.+1Η/Φ       

ΤΣΑΠΕΣ 3 ΤΕΜ       

ΛΟΣΤΟΥΣ 3 ΤΕΜ.+1Η/Φ       

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ 3 ΤΕΜ.       

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑ∆ΩΝ 3 ΤΕΜ.       

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΟ) 1 ΤΕΜ.       

ΑΤΣΑΛΟΠΡΟΚΕΣ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) 10 ΚΟΥΤΙΑ       

ΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

(ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΕΣ)  10 ΤΕΜ.       

ΣΕΙΡΕΣ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ 

(ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,ΠΟΛΥΓΩΝΑ,ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓ

ΩΝΑ) 3 ΣΕΙΡΕΣ       

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 3 ΤΕΜ.       

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΤΩΝ 17LT 2 ΤΕΜ.       

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΡΥ∆ΑΚΙΑ 2 ΤΕΜ.       

      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ    

 

 

 

 

                                                            Ηµεροµηνία:     …../……./2015 

 

          

                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε′′′′ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος ………………………… 

Κατάστηµα                ………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 

   ΕΥΡΩ  

……………………….. 
Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα  δια της παρούσης  

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ 

της εταιρείας…………………………………….... ∆/νση 

………………………………………….για τη συµµετοχή της στο 

διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………………………………….  

για την προµήθεια ……………………………………………… σύµφωνα 

µε την υπ΄ αριθµ………../……….∆/ξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον 

χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 

ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας 

θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την …./…./201…. 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ′′′′ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. ….. /2015 

 
 

Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………., οι υπογράφοντες, 

την παρούσα αφενός η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Λ. Συγγρού 15-17 

ΤΚ 11743 Αθήνα, µε Α.Φ.Μ. 997875116 & ∆.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νόµιµα, δυνάµει της υπ’ αριθ. 234321/27.11.2014 απόφασης της 

Περιφερειάρχη Αττικής που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 3203 ΦΕΚ/Β΄/28.11.2014,  

από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΟ, και αφετέρου 

ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 

………………. µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε 

δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, 

τηλ. …………….., φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. 

…………………. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….. 

(ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «προµηθευτής», 

σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από ………….. Πρακτικό του 

∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  και την 

µε υπ’ αριθ. πρωτ. ……/………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

κατακυρώθηκε στον προµηθευτή  «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το 

αποτέλεσµα του ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 

υλικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των άµεσων αναγκών των συνεργείων 

της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής 

και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς ποσού……………..€  

 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο 

 

ΕΙ∆Η - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, οι τιµές τους, καθώς και οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι οι αναφερόµενες στην από …………… Τεχνικοοικονοµική 

προσφορά του προµηθευτή, η οποία υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το θερµό ασφαλτόµειγµα και την ψυχρή 

συγκολλητική άσφαλτο τµηµατικά, κάθε δύο ή τρεις µήνες, κατόπιν συνεννόησης 

µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.) της 

Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω ∆/νση θα καθορίζει την απαιτούµενη κάθε φορά 

ποσότητα µε βάση τις υφιστάµενες ανάγκες της και θα την παραλαµβάνει η ίδια 

κατευθείαν από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού. Περαιτέρω, το έτοιµο 

ψυχρό ασφαλτόµειγµα θα παραδοθεί τµηµατικά και συγκεκριµένα θα παραδίδονται 

πέντε (5) τόνοι κάθε τέσσερις (4) µήνες, σε ό,τι αφορά δε το χρώµα διαγράµµισης 

οδών, τα υαλοσφαιρίδια και τα εργαλεία, αυτά πρέπει να παραδοθούν σε 30 ηµέρες 

από την υπογραφή της σύµβασης. Τα ανωτέρω υλικά θα παραδοθούν στους 

αποθηκευτικούς χώρους των Υπηρεσιών, που θα υποδειχθούν στον προµηθευτή 

από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες. 

Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα 

αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παραταθεί µέχρι το ½ αυτού, ύστερα από σχετικό 

αίτηµα της αρµόδιας ∆/νσης της Περιφέρειας Αττικής ή του προµηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µετά από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προµήθεια είδη, ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την εξαιρετική ποιότητα και την ακριβή 

ποσότητα των ειδών όπως ορίζεται παραπάνω. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει έναν 

εκπρόσωπο επικοινωνίας. 

Η παραλαβή θα πραγµατοποιείται από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της 

Περιφέρειας Αττικής, που θα συγκροτηθεί για την παραλαβή µεταξύ άλλων 

εξειδικευµένων υλικών και για τα υλικά που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 

και η οποία θα πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας των υπό προµήθεια ειδών, 

ώστε να διαπιστώνει αν αυτά συµφωνούν µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατόπιν θα βεβαιώνει µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών.  

Σε κάθε περίπτωση που η ανωτέρω Επιτροπή απορρίψει κάποιο ή κάποια από τα 

προς προµήθεια είδη, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άµεση 
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αντικατάστασή τους και σε περίπτωση ελλείψεώς τους να ενηµερώσει αµελλητί 

την Περιφέρεια Αττικής. 

Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωµα απορρέει από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί 

σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του αντισυµβαλλόµενου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 

Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι την παράδοση της 

συνολικής ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας, µε την επιφύλαξη να γίνει 

χρήση των προβλεποµένων στο άρθρο 2 «Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης-

παραλαβή» της παρούσας.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν 

προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δέκα πέντε (15) ηµέρες νωρίτερα. 

 

Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας 
Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών, ή υπαγωγής τους σε άλλο 

φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή µερικώς η ανάγκη προµήθειας των ειδών του προµηθευτή της οποίας 
αφορά η παρούσα ∆/ξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η προµήθεια διακόπτεται 
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µετά από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Τέλος ο προµηθευτής παραιτείται από 

κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών 

για οποιοδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της ζητούµενης κάθε φορά ποσότητας από την Ειδική  

Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για την παραλαβή µεταξύ άλλων 

εξειδικευµένων υλικών και για τα υλικά που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 

και  εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του φακέλου από την Υπηρεσία 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα εκδοθεί 

στο όνοµά του και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 

Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή 

των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

  

- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας από 

την Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής. 

-  Τιµολόγιο πώλησης  

- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κατά την πληρωµή. 
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Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας 

βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι: 

 

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% 

- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί της ανωτέρω κράτησης 

- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του πιο πάνω χαρτοσήµου. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 101072 του προϋπολογισµού της 

Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα 

 

 ΚΑΕ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ            

Με Φ.Π.Α. cpv 
ΟΜΑ∆Α 1: 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ ΘΕΡΜΟ 

1642 7.000,00 € 8.733,00 € 44.11.36.20-7 

ΟΜΑ∆Α 2: 
ΨΥΧΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

1642 100,00 € 123,00 € 44.11.36.00-2 

ΟΜΑ∆Α 3: 
ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ                                   

1642 6.000,00€ 7.380,00€ 44.11.37.00-2 

ΟΜΑ∆Α 4:                                                     
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

Ο∆ΩΝ  

1641 39.600,00 € 48.708,00 € 44.81.10.00-8 

ΟΜΑ∆Α 5:                                                               
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

1699 6.000,00 € 7.380,00 € 34.92.21.10-0 

ΟΜΑ∆Α 6:ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1699 
1.100,00 € 1.353,00 € 44.50.00.00-5 

ΣΥΝΟΛΑ  
59.800,00€ 73.554,00€  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον προµηθευτή  

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ………………… ευρώ, της 

………………………., µε αριθµό ……………………. και ηµεροµηνία 

……………………. 

 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύµβασης 

ή και µέρους αυτής κατά την διάρκεια εκτέλεσής της, κατά την κρίση της  

Περιφέρειας Αττικής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται υπό των διατάξεων των Ν. 3852/07-06-2010, Ν. 

2286/95, καθώς και των Π.∆. 60/2007, Π.∆. 118/2007 και Ν.4281/2014. 

 

Αρµόδια δικαστήρια για τη σύµβαση είναι των Αθηνών. 
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Η σύµβαση αυτή έγινε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, διαβάστηκε στους 

συµβαλλοµένους και υπογράφτηκε και από τους δύο . 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον προµηθευτή, η αρµόδια 

επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τον νόµο 2286/95 και το Π.∆. 

118/2007. 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2286/95, του άρθρου 

100 παράγραφος 3 του Π.∆. 30/96, του Π.∆.118/2007, του Ν.4281/2014 και τους 

όρους της οικονοµικής προσφοράς του προµηθευτή. 

  

Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά των Αθηνών. 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 

συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

 

                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ               ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                       

ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
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