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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   08 / 07 / 2016 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Αρ. Πρωτ.: 52837 / 4220 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 239           Αριθμός Διακήρυξης:  2/2016 

Ταχ. Κωδ. : 15451   Νέο Ψυχικό    

Πληροφορίες : Ζ. Κρούσκα, Α.Ξυνός            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τηλέφωνα : 2103725773, -736           (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Fax : 2103725770           243.352,00€ 

E-mail: : z.krouska@attica.gr 

a.ksinos@attica.gr 

 

   

 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών του αντικειμένου : « α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και β) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 243.532,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Ελλάδος 

Ηλεκτρονικής Υποβολής των Προσφορών 

Ημερομηνία και Ώρα 

Ελλάδος Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης των 

Προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημέρα/ Μήνας/ Έτος Ημέρα εβδομάδας και 

Ώρα Ελλάδος 

Παρασκευή 02.09.2016 

και ώρα 10:30 π.μ. 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 
29.08.2016 Δευτέρα και ώρα 15:00 

(03:00 μ.μ.) 

 

Αναθέτουσα Αρχή :  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Δ.Α.) 

Είδος Διαγωνισμού:  Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

Αντικείμενο Διαγωνισμού :      Ομάδα Α) «Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές 

αιγιαλού &  παραλίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδος.» & 

Ομάδα Β) «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης σε Δασικές & 

mailto:z.krouska@attica.gr
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Αναδασωτέες εκτάσεις σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου 

Πειραιά και εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης των Υ.ΔΟΜ. που 

βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους & προστατευόμενες περιοχές των Δήμων 

Λαυρεωτικής,  Πειραιά & Αμαρουσίου.» 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών :     Ομάδα Α) Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 

Ομάδα Β)Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμος Περάματος, Δήμος 

Σαλαμίνας (δασικά αυθαίρετα), Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Πειραιά, Δήμος 

Αμαρουσίου (πολεοδομικά αυθαίρετα).  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  

Συνολική Δαπάνη: Διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δυο ΕΥΡΩ (243.532,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων. 

Δαπάνη ανά Ομάδα: Ομάδα Α) Σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δυο ΕΥΡΩ (43.532,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων. 

Ομάδα Β) Διακόσιες  χιλιάδες ΕΥΡΩ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και των λοιπών νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων 

Κρατήσεις επί της τιμής :      0,10%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής (άρθρο 4, παρ. 3 Ν.4013/2011) με 

χαρτόσημο 3% επ’ αυτού και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ (βάσει του υπ΄αριθμ. 

2/55469/0026 από 10-06-2013 εγγράφου της 26ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. 

Φόρος εισοδήματος: Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος (επί της καθαρής   

συμβατικής αξίας),σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/1994 και όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικός 

Φορέας 991-06/072    ΚΑΕ 5182 του οικονομικού έτους 2016. 

Κριτήριο αξιολόγησης:          Χαμηλότερη τιμή 

                                        Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και ξεχωριστά ανά 

ομάδα με   ανάλογη κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Γ’. 

Χρονική διάρκεια αντικειμένου: Μέχρι 31-12-2016, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

 
Ημερομηνία αποστολής της 

διακήρυξης προς δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 

Περίληψης της διακήρυξης στον 

Ημερήσιο Ελληνικό Τύπο  

Ημερομηνία Δημοσίευσης 

Περίληψης της διακήρυξης στο 

Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων) 

13.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2016 

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014), όπως ισχύει.  

2. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/ 29.05.2013) 

όπως έχει τροποποιηθεί με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ 07.04.2014) 

3. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) 

4. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ-19/Α/01-02-95)«Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2741/1999(ΦΕΚ-199/Α/28-09-99).  

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. » (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015). 

6. Το Ν.3845/10 (ΦΕΚ-65/Α/06-05-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας 

από τα κράτη –μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 

7. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ-112/Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ-173/Α/30-09-10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της 

Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L 335)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ-115/Α/15-07-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις» και ειδικότερα το αρ. άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» και την επ’ αυτού 

τροποποίηση σύμφωνα με το αρ.22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ-88/Α/18-04-13), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

10. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ-30/Α/14-02-05) «Περί μέτρων διασφάλισης της διαφάνειας..», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/05 

(ΦΕΚ-279/Α/10-11-05). 

11. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

12. Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ-150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 

επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή 

διατάξεων του εν λόγω Π.Δ. 

13. Το Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ-64/Α/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 
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14. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ-194/Α/22-11-10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

15. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ-204/Α/15-09-11) «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ-141/Α/17-08-10) άρθρο 27 «Δημοσιονομική διαχείριση & ευθύνη». 

17. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ-107/Α/09-05-13) παράγραφος Ζ, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

18. Τον Ν.4071/12 (ΦΕΚ-85/Α/11-04-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

19. Την υπ’αρ.35130/739/2010 (ΦΕΚ-1291/Β/11-08-10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί  «Αύξησης των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

20. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

21. Το Π.Δ.135/10 (ΦΕΚ-228/Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

22. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) για «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το 

Κεφάλαιο Γ  ́για « Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», άρθρο 56 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν.4325/2015 

(ΦΕΚ-47Α΄/11-05-15). 

23. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-05-2015 (ΦΕΚ Α΄ 24) για «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας». 

24. Την παρ.13 του άρθρου 49 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11), με την οποία τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 

114 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ-101/Α/31-07-90), όπως αυτή ισχύει μετά την παρ.7 του άρθρου 28 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ-

209/Α/21-09-11). 

25. Το άρθρο 39 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ-79/09-04-12) με τίτλο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, με το οποίο  προστέθηκε η 

παρ.8 του άρθρου28 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/21-09-11) 

26. Το άρθρο 38 παρ. 9  του Ν.4178/13 (ΦΕΚ-174/Α/08-08-13) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-Περιβαλλοντικό 

ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 

27. Το άρθρο 6 του Π.Δ 267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98) 

28. Τις ειδικές διατάξεις για την κατεδάφιση κατασκευών  από αμίαντο, τη μεταφορά και τη διαχείριση και συγκεκριμένα: την 

Κ.Υ.Α. 8243/113/26-2-1991 (ΦΕΚ-138/Β΄), την Κ.Υ.Α. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ-1909/Β΄), το Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ-

212/Α΄), την Υ.Α. 15616/398/3-8-2010 (ΦΕΚ-1340/Β΄), το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ-24/Α΄), την Κ.Υ.Α. 4229/2013 (ΦΕΚ-318/Β΄) και 

το Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ-81/Α΄) 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 Α του άρθρου 153 του Ν. 

4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016) 

30. Την με αρ.  πρωτ. 2/20885/18-3-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με την οποία πιστώθηκε  το ποσό των 

200.00,00 € για το οικονομικό έτος 2016 . 
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31. Την με αρ.  πρωτ. 2/26708/8-6-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με την οποία πιστώθηκε  το ποσό των 

200.00,00 € για το οικονομικό έτος 2016 . 

32. Την με αρ.19/27-12-2013 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αθηναίων. 

33. Τη με αρ. πρωτ.οικ.48693/3625/17-06-2016 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα τριών χιλιάδων 

πεντακοσίων τριάντα δυο ευρώ  (43.532,00) €, για το οικονομικό έτος 2016, του Φορέα /Ε.Φ. 991- 06 /072, ΚΑΕ 5182, για 

την προκήρυξη διαγωνισμού για εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας 

του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής  της ΥΔΕ, στις 21-6-2016, με αύξοντα αριθμό α/α 62329. 

34. Τη με αρ. πρωτ.οικ.48783/3632/17-06-2016 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους διακοσίων χιλιάδων  

ευρώ  (200.00,00) €, για το οικονομικό έτος 2016, του Φορέα /Ε.Φ. 991- 06 /072, ΚΑΕ 5182, του οικονομικού έτος 2016 

για την προκήρυξη διαγωνισμού για εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές, αναδασωτέες 

εκτάσεις και εντός ιστού της πόλης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής  της ΥΔΕ, 

στις 21-6-2016, με αύξοντα αριθμό α/α 62330. 

35. Η με αρ. πρωτ. 53268/4258/5-7-2016 (ορθή επανάληψη στις 6-7-2016) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και 

ορισμός μελών επιτροπής για την διενέργεια και την εξέταση ενστάσεων του διαγωνισμού. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συντετμημένες προθεσμίες 

δημοσίευσης (άρθρο 32 Π.Δ. 60/07), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα 

συνολικής ή τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

των ακόλουθων ομάδων: 

Ομάδα Α: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»  

Ομάδα Β: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δυο ΕΥΡΩ 

(243.532,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών προβλεπομένων νομίμων κρατήσεων υπέρ 

τρίτων και δημοσίου. Το αντικείμενο περιγράφεται στοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α& Δ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και η υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 

ανάδοχο καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, 

τεχνική προδιαγραφή κ.λ.π ) 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και ξεχωριστά ανά ομάδα με ανάλογη κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής (Ομάδα Α: «Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού 

&παραλίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» και Ομάδα Β: «Εκτέλεση 
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αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και εκτέλεση 

κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινοχρήστους χώρους & προστατευμένες περιοχές Δήμων 

Αττικής»), με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Γ’. 

3. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του αντικειμένου της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β ή και για τις 

δύο ομάδες και όχι για μέρος αυτών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης 

5. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 243.532,00€ (διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων 

πεντακοσίων τριάντα δυο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και συγκεκριμένα για την ομάδα Α στο πόσο 

43.532,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για την ομάδα Β στο ποσό των 200.00,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Ειδικός Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182 του οικονομικού έτους 2016 για δαπάνες βελτίωσης 

περιβάλλοντος. 

6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 6) του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 60 (ΦΕΚ 

64 Α΄/ 16.03.2007). 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 

Παρασκευή 15.07.2016 Τρίτη 23.08.2016 

Δευτέρα 29.08.2016 και 

ώρα 15:00 μ.μ 

(03:00 μ.μ.) 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ-

2677/Β/21-10-2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της 

παρούσας. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

8.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
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- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

8.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

8.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

9. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά  

Γ) συνεταιρισμοί 

Δ) κοινοπραξίες 

Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 

σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

11. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η παροχή υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης, καθώς και με το Π.Δ. 60/07, το Π.Δ. 118/07 και το Ν. 2286/95, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν.  
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- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :   Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αξιολόγηση προσφορών  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου- Τεχνικές προδιαγραφές 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υποχρεώσεις 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : Σχέδιο Σύμβασης 

 

12. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί: 

- Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

- Σε δυο (2) εφημερίδες: α) Ημερησία, β) Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών  

13. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους μειοδότες (συμμετέχοντες των 

οποίων έγιναν δεκτές οι προσφορές και προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα) κατά ποσοστό 

ανάλογο με τηνπροϋπολογισθείσα δαπάνη του αντικειμένου της ομάδας ή των ομάδων για την οποία 

έκαστος μειοδότησε. Η δαπάνη αυτή, είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 

«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 

διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009) που αφορά 

καταχωρήσεις δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον τοπικό τύπο και σε εφημερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορίας. 

14. Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης παρέχονται στο τηλέφωνο 210 3725773, 210 3725736 

15. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.apdattikis.gov.gr/ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

Συνημμένα  

Παράρτημα Α 

Παράρτημα Β 

Παράρτημα Γ 

Παράρτημα Δ 

Παράρτημα Ε 

Παράρτημα ΣΤ 

Παράρτημα Ζ 

 
 
 

 

Η Ασκούσα καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής 

 

 

 

Γεν. Δ/ντρια ΧΩ. & ΠΕ.ΠΟ 
Καλλιόπη Καρδαμίτση 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdik_attikis/find/ypogid:7159
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ομάδα Α: «Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές 

αιγιαλού & παραλίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του 

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» 

Ομάδα Β: «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης σε Δασικές & 

Αναδασωτέες εκτάσεις σε Δήμους χωρικής αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου Πειραιά και εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων 

κατεδάφισης των Υ.ΔΟΜ. που βρίσκονται σε κοινόχρηστους 

χώρους & προστατευόμενες περιοχές των Δήμων 

Λαυρεωτικής, Πειραιά & Αμαρουσίου.» 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Ομάδα Α:Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

κτισμάτων ή κατασκευών ευρισκομένων εντός αιγιαλού και 

παραλίας, όπως χαρακτηρίζονται ως τέτοια από την αρμόδια 

Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 

του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ-174/Α/08-08-2013) 

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι κυρίως: 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης 

από οπτοπλινθοδομές 

 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν 

 Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ) 

 Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, στέγες κλπ) 

 Περιφράξεις 

 Κατασκευές από Beton (τοιχία, βάσης κλπ)  

 Μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα κλπ) 

 Ύφαλες κατασκευές (προβλήτες, γλίστρες κλπ) 

Το αντικείμενο του έργου αφορά κατεδάφιση κατασκευών στο 

Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος. 

 

Ομάδα Β:Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

κτισμάτων ή κατασκευών ευρισκομένων σε δάση, δασικές και 

αναδασωτέες εκτάσεις, όπως χαρακτηρίζονται ως τέτοια από 
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την αρμόδια Δ/νση Δασών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 38 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ-174/Α/08-08-2013) καθώς και 

εκτέλεση τελεσίδικων εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων 

κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες 

περιοχές στον ιστό της πόλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 280 παρ.ΙΙ.45 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/07-06-10) 

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι κυρίως: 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης 

από οπτοπλινθοδομές 

 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν 

 Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ) 

 Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, στέγες κλπ) 

 Περιφράξεις 

 Κατασκευές από Beton (τοιχία, βάσης κλπ)  

 Μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα κλπ) 

Το αντικείμενο του έργου αφορά κατεδάφιση κατασκευών, στο 

Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμο Περάματος, Δήμο 

Σαλαμίνας (για τα δασικά αυθαίρετα), Δήμο Λαυρεωτικής, Δήμο 

Πειραιά, Δήμο Αμαρουσίου (για τα πολεοδομικά αυθαίρετα). 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ομάδα Α: Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 

Ομάδα Β: Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμο Περάματος, Δήμο 

Σαλαμίνας, Δήμο Λαυρεωτικής, Δήμο Πειραιά, Δήμο Αμαρουσίου . 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

 

Συνολική: 243.532,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Επιμερίζεται στις ομάδες ως εξής: 

Ομάδα Α: 43.532,00 € 

Ομάδα Β: 200.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Προϋπολογισμός εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικός 

Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182 για το οικονομικό έτος 2016 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μέχρι 31-12-2016 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 Ν. 2238/94 ΑΡΘΡΟ 55 

Κατά την πληρωμή των προσφερομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 φόρος εισοδήματος 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα μηχανήματα με τους χειριστές για την κατεδάφιση των 

αυθαιρέτων σε πλήρη λειτουργία καθώς η συντήρηση τα καύσιμα, τα λιπαντικά και οι χειριστές έχουν 

συμπεριληφθεί στις τιμές της Μελέτης. 

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απομάκρυνση των προϊόντων των κατεδαφίσεων, σε 

χώρους σύμφωνα με την παρ.22 του παρόντος. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

α) Με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης να υποβάλλει πίνακα κατοχής ή και των διατιθέμενων σ’ 

αυτόν μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών . 

β) Να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατεδάφιση των 

αυθαιρέτων κατασκευών και θα είναι έτοιμα με χειριστές, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. 

γ) Στην άμεση αντικατάσταση των μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης μη επιδιορθώσιμης αυθημερόν ή 

συχνών βλαβών. 

δ) Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται άνευ αντιρρήσεων και δυσκολιών για οποιαδήποτε 

προγραμματισμένη εργασία κατεδάφισης και σε συνεργασία με την Υπηρεσία. 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών  να προβεί στην πλήρη ασφάλιση των 

εργασιών, του προσωπικού και μηχανημάτων του (κλοπή, υλικές ζημιές, κ.λ.π.), η δε δαπάνη ασφάλισης 

θεωρείται ανηγμένη στις τιμές της Μελέτης. 

5. Καθημερινά θα τηρείται το Ημερήσιο Δελτίο εργασιών (σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας) στο οποίο θα 

φαίνονται το είδος των διατεθειμένων μηχανημάτων και το προσωπικό που εργάστηκε. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, όποτε του ζητηθεί, εργάτες που θα απασχοληθούν στο έργο της 

κατεδάφισης. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από σχετική παρατήρηση της Υπηρεσίας στην αντικατάσταση του 

μηχανήματος ή και χειριστή που δεν είναι αποτελεσματικός για την συγκεκριμένη κατεδάφιση. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται από την κοινοποίηση σ’ αυτόν σχετικής εντολής, να προβεί μέσα σε δύο ημέρες 

στην έναρξη των εργασιών κατεδάφισης καθώς και στην απομάκρυνση των υλικών κατεδαφίσεως και 

εναπόθεσης αυτών σε μέρη επιτρεπτά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.21 του παρόντος. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη.   

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας από οποιαδήποτε 

Αρχή για την απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης. Ρητά απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών μέσα στην 

θάλασσα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα.   

10. Ο ανάδοχος αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα (2 ημέρες πριν) δεν προσήλθε για την εκτέλεση εργασιών 

κατεδάφισης όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας, του αναδόχου, επιβάλλεται 

ημερήσια σ’ αυτόν ποινική ρήτρα το 30% του ημερήσιου μισθώματος των μηχανημάτων που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη κατεδάφιση.  
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11. Διευκρινίζεται ότι κατά την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης καταλογίζεται ως υπαιτιότητα του αναδόχου όταν: 

α) Δεν έχει πάρει την απαιτούμενη άδεια απόρριψης προϊόντων κατεδάφισης από οποιαδήποτε αρχή. 

β) Μηχανήματα που βρίσκονται στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και δεν δουλεύουν. 

γ) Αδικαιολόγητη άρνηση χειριστών μηχανημάτων για εκτέλεση εργασίας. 

δ) Μη προσέλευση Μηχανημάτων και χειριστών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.  

ε) Μη αντικατάσταση μηχανήματος που έχει υποστεί βλάβη κατά την εκτέλεση εργασιών ή σε τυχόν 

δολιοφθορά ή είναι ακατάλληλο για την συγκεκριμένη εργασία της κατεδάφισης . 

12. Ο Ανάδοχος δικαιούται ολόκληρο το μίσθωμα για κάθε ημερήσια απασχόληση των μηχανημάτων του. 

13. Μηχανήματα με χειριστές που προσήλθαν για εργασία ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας και δεν υλοποιηθεί 

η κατεδάφιση θα αποζημιώνονται με το 50 % του ημερήσιου μισθώματος. 

14. Ο Ανάδοχος δικαιούται το 30 % του ημερήσιου μισθώματος, όταν αναστέλλεται η προγραμματισμένη 

κατεδάφιση και ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, email κ.λ.π.) μία (1) ημέρα νωρίτερα 

15. Όταν ο ανάδοχος έχει ειδοποιηθεί για την ακύρωση της Προγραμματισμένης κατεδάφισης τουλάχιστον δύο 

(2) ημέρες νωρίτερα, δεν δικαιούται μισθώματος. 

16. Ως χρονική διάρκεια του μισθώματος θεωρείται από 7:30π.μ. μέχρι 15:00μ.μ.(7,5 ώρες),εργάσιμη ημέρα 

17. Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση για 

την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας στο χρόνο που θα εκτελούνται οι 

εργασίες και είναι ο μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού 

προσωπικού είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Μόλις αρχίζουν σε 

κάθε περιοχή οι εργασίες και σ’ όλη τη διάρκεια που θα εκτελούνται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με 

δικές του δαπάνες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος εγκρίθηκε με τον Ν.2094/92 (ΦΕΚ-

182/Α΄/25-11-92) να κάνει πλήρη σήμανση του εργοταξίου, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε 

επικίνδυνης θέσης. Η σήμανση θα γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος  με κατάλληλα ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα 

σήματα, για να διασφαλίζεται η κυκλοφορία. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει ναπροβαίνει στην άμεση κάλυψη με 

ασφαλτόμειγμα των τομών του οδοστρώματος, που γίνονται απ’ αυτόν σε οδό με κυκλοφορία για την 

αποφυγή ατυχήματος και τον περιορισμό στα ελάχιστα χρονικά όρια των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται 

στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των εργασιών. Εφ’ όσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα 

και εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

18. Επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία ως εξής: 

Δια κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από τον επιβλέποντα ή τους 

αμέσως προϊσταμένους του, ατελής σήμανση των εκτελουμένων εργασιών ή τομή οδού κυκλοφορίας χωρίς 

ασφαλτική κάλυψη που παρουσιάζει ανωμαλίες επικίνδυνες στην κυκλοφορία ή γενικά πλημμελή 

συμμόρφωση του αναδόχου στα προεκτεθέντα μέτρα ασφαλείας, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο από 

τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’της ΠΕ.ΧΩ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού υπό μορφή Ποινικής Ρήτρας 

μέχρι 100 € ανά περίπτωση και μέρα. Η επιβολή του, κατά τ’ ανωτέρω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται 

για κάθε περίπτωση και ημέρα, μέχρι συμμορφώσεως του αναδόχου και παρακρατείται από τον αμέσως 

προσεχή λογ/σμό. Τ’ ανωτέρω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά οριστικοποιούνται, 

μειώνονται ή διαγράφονται με απόφαση του Δ/ντου της ΠΕ.ΧΩ. ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία 

υποβάλλεται δια του Προϊσταμένου του Τμήματος Β’ της ΠΕ.ΧΩ με ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) ημερών 
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από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της επιβολής του προστίμου και σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Β’ της ΠΕ.ΧΩ. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η επιβλέπουσα υπηρεσία να διατάξει τον ανάδοχο να 

συντάξει ειδική μελέτη σημάνσεως του εργοταξίου η οποία αφού εγκριθεί θα εφαρμοστεί σ’ αυτόν. Επίσης ο 

ανάδοχος υποχρεούται εφ’ όσον διαταχθεί να κατασκευάσει ή ανακαινίσει προσωρινές παρακαμπτηρίους 

της κατασκευαζόμενης οδού, τούτου εγκρινομένου από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, για την ομαλή και 

ακώλυτο διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. 

19. Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα μέτρα που χρειάζονται, όταν εκτελούνται οι 

εργασίες της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά πεζών και οχημάτων, τόσο 

από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, όσο και από την εναπόθεση των υλικών. Σε καμιά περίπτωση 

δεν επιτρέπεται να γίνουν εκσκαφές και γενικά να αποκλειστεί απ’ την κυκλοφορία δρόμος ή πεζοδρόμιο ή 

τμήμα τους, πριν εγκριθεί απ’ την επίβλεψη με έγγραφο και κατασκευαστεί από τον ανάδοχο προσωρινή 

διάβαση για τα τροχοφόρα ή τους πεζούς ανάλογα με παράκαμψη. 

20. Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις, όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ, γενικά πρέπει να εκτελούνται με μέγιστη 

προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα 

και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής Ωφέλειας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές 

των ΟΚΩ, να μεριμνήσει δε για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει παρουσία 

εκπροσώπων των, δοκιμαστικές τομές για την επισήμανση των αγωγών ΟΚΩ και την εν συνεχεία αποκάλυψη 

αυτών εφ’ όσον απαιτηθεί διευθέτησή τους, παρουσία επιβλέποντα μηχανικού που θα έχει οριστεί από τους 

ΟΚΩ. Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα 

για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές 

κλπ. Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες κοντά στα έργα, ο ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα για την 

εξασφάλιση των κατοικιών από οποιαδήποτε ζημιά (αντιστηρίξεις, υποθεμελίωση κλπ.) Επίσης καλό είναι να 

γίνεται αποτύπωση τυχόν υπαρχουσών ρωγμών ή κακοτεχνιών, ώστε να μην καταβάλλεται αποζημίωση για 

τυχόν προϋπάρχουσες ρωγμές. Για τη δημιουργία νέων, η δαπάνη αποκατάστασή τους βαρύνει τον 

ανάδοχο. Οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 

αυτός τις εργασίες ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς. Σε 

περίπτωση πουχρησιμοποιηθούν κρουστικά ή άλλα μέσα εκσκαφής (εκρηκτικά ή εμπήξεως πασσάλων κλπ.) 

κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρο κατασκευών των οικιών κλπ. θα βαρύνει 

ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον ανάδοχο. Καμιά αξίωση του αναδόχου από τις αιτίες αυτές, θα γίνει αποδεκτή 

και οι τιμές της μελέτης είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες απ’ την κυκλοφορία ή 

άλλη αιτία, την έκταση των εργασιών και είναι δυνατό ή συμφέρει να χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα. 

21. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14 

22. Ο ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς οικοδομικών αποβλήτων, σύμφωνα με την 

Κ.Υ.Α 50910/2727/2013 (ΦΕΚ1909 Β’/22-12-2003. Ενώ η διαχείριση των αποβλήτων κατεδάφισης θα πρέπει να 

γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ1312 Β’/24-8-2010). 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων της κατεδάφισης, 

να καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από 
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εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) του άρθρου 7 της 

Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10(ΦΕΚ1312 Β’). 

23. Ο ανάδοχος, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σύμβαση συνεργασίας με 

κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση, για την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης, 

συλλογής και μεταφοράς προς περαιτέρω διαχείριση αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από 

κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.4229/395/15-2-2013 (ΦΕΚ-318/Β΄)λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης το Π.Δ.212/2006 (ΦΕΚ-212/Α΄/9-10-2006), την Υ.Α. 15616/398/3-8-2010 (ΦΕΚ-1340/Β΄) και το 

Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ-81/Α΄/17-7-2015). 

  Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου, να 

καταθέσει στην Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο 

αποδέκτη (πιστοποιητικό τελικής διάθεσης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.1. Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 

Π.Δ.60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/07. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν είτε το 

σύνολο του αντικειμένου της Ομάδας Α, είτε το σύνολο του αντικειμένου της Ομάδας Β είτε τα αντικείμενα και 

των δύο Ομάδων που περιγράφονται στο παράρτημα Α, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα 

αναφέρεται σε τμήμα τους ή επιμέρους υπηρεσία. 

 

1.2. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.3. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του. 

 

1.4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και 

τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.4.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α παρ.Β.1α. του 

Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

ΑΔΑ: 664ΓΟΡ1Κ-ΛΟ5



Σελίδα 16 από 51 

α. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και κατά το άρθρο 25 

του Π.Δ.118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 

από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

i. Nα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και  

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στη 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/ 2007 καταστάσεις. 

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και 

το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 

επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. Τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά 

πρόσωπα. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

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

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ 2007 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.. 

iv. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για Οίκους ή Συμβούλους του εξωτερικού απαιτείται 

δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. 

v. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

γ. Κατάσταση προσωπικού και κατάσταση πελατολογίου της εταιρείας, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με 

το αρθ.46 του Π.Δ. 60/2007. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

δηλώνεται, σύμφωνα με το αρθ.46 παρ. 3 του Π.Δ. 60/2007, ότι έχει πρόθεση συνεργασίας και θα 

προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση για την εκτέλεση εργασιών 
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αφαίρεσης, συλλογής και μεταφοράς προς περεταίρω διαχείριση αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 

αμίαντο από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.4229/395/15-2-2013 (ΦΕΚ-

318/Β΄) λαμβάνοντας υπόψη επίσης το Π.Δ.212/2006 (ΦΕΚ-212/Α΄/9-10-2006), την Υ.Α. 15616/398/3-8-

2010 (ΦΕΚ-1340/Β΄) και το Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ-81/Α΄/17-7-2015) την οποία και θα προσκομίσει κατά τη 

διαδικασία κατακύρωσης. 

ε. Παραστατικό εκπροσώπησης του αναδόχου, σε περίπτωση συμμετοχής του στο διαγωνισμού δια του 

αντιπροσώπου του, σύμφωνα με το αρθ.6 παρ.1 περ.γ του Π.Δ. 118/2007. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα(σε περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και 

δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Ειδικότερα για τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά διευκρινίζονται τα εξής : 

1. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ 

και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 

 2. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται αντιστοίχως απ’ αυτούς.  

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 

προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. 

 Συγκεκριμένα : 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ) : 

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το 

αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 

των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας, εφόσον έχει 

επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
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3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας 

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 

στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - 

συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές 

ή άλλους φορείς. 

 

1.4.2. Τεχνική Προσφορά: 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

1.5. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
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πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

1.6. Τιμές 

- Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Το εκάστοτε ποσοστό 

Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία που 

προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 

- Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολικής δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά του προμηθευτή θα 

περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή. 

- Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που η προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης της εκάστοτε ομάδας. 

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως απαραίτητο για την 

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής. 

 

1.7. Επισημαίνεται ότι: 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους 

και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 

συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 02.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
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αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών  

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.  

- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

4.1. Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 4.1.4 και 4.1.5. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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4.1.1. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί 

4.1.1.1. Ποινικό μητρώο 

α. Για τους Έλληνες πολίτες:  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Για τους αλλοδαπούς: 

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 καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω υποπαραγράφου 1α. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (για μεν τους Έλληνες πολίτες της αρμόδιας 

αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) 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 ( άρθρο 6 παρ.2 

εδ.α΄περ.2 του Π.Δ-118/2007).  

4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (για μεν τους Έλληνες πολίτες της 

αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2. και 

4.1.1.3. εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά 

όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο 

οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και Α.Ε. θα προκύπτει 

κατά κανόνα από το καταστατικό και την θεωρημένη κατάστασηπροσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν 

ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η 

κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να 

υποβάλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
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συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία 

θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση 

δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά 

της παραγράφου αυτής. 

 

4.1.2. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 

4.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου 

των ως άνω υποπαραγράφων αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E., 

τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικούπροσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των 

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

4.1.2.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του 

αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). 

 

4.1.3. Συνεταιρισμοί 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης θα αφορά τον πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού. 

Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση εποπτευούσης Αρχής ότι ο 

συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η 

έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση 

δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 

4.1.4. Ενώσεις και κοινοπραξίες 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

4.1.5. Σύμβαση Συνεργασίας 

Προσκόμιση σύμβασης συνεργασίας με κατάλληλα αδειοδοτημένη επιχείρηση για την εκτέλεση εργασιών 

αφαίρεσης, συλλογής και μεταφοράς προς περεταίρω διαχείριση αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 

από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.4229/395/15-2-2013 (ΦΕΚ-318/Β΄) λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης το Π.Δ.212/2006 (ΦΕΚ-212/Α΄/9-10-2006), την Υ.Α. 15616/398/3-8-2010 (ΦΕΚ-1340/Β΄) και το Π.Δ. 

52/2015 (ΦΕΚ-81/Α΄/17-7-2015). 
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Η σύμβαση θα πρέπει να είναι σε ισχύ και με ημερομηνία λήξης ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου. 

 

4.2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

4.3. Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 

Αν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή υποβάλλει, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και τις 

προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης. 

Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται η κατακύρωση 

γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει 

και δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση 

γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

υποψήφιους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους 

και τις προϋποθέσεις, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 

άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 

διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου 

η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, 

εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα Π.Δ. 118/07 άρθρο 

24, ο μειοδότης υποχρεούται να υποβάλει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.6.3 της παρούσας διακήρυξης καθώς και εξοφλητική απόδειξη των δαπανών 

δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης 

και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009). 
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5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/30-10-10)), μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του 

Ν.3943/2011(ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-

13(ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ- 139/Α΄/27-6-1997) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Α.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

χρηματικό ποσό το οποίο θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνηςμη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ 

ευρώ (3.928,00 €)για τη συνολικά προϋπολογισθείσα δαπάνη (243.532,00€) του αντικειμένου του παρόντος 

διαγωνισμού(όταν ο/οι ενδιαφερόμενος/οι συμμετέχει/ουν για το σύνολο των ομάδων Α & Β). 

Στην περίπτωση που θα κατατεθεί προσφορά για μία από τις δυο ομάδες προϊόντων, το ύψος της 

εγγυητικής επιστολής είναι 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την κάθε ομάδα μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.και καθορίζεται ως εξής για την κάθε ομάδα για την οποία υποβάλλεται 

προσφορά: 

για προσφορά που θα αφορά την Ομάδα Α:επτακόσια δυο ευρώ (702,00 €) 

για προσφορά που θα αφορά την Ομάδα Β: τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι ευρώ (3.226,00 €) 

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά η ομάδα για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο προσφέρων. 
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Α.2. Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται στο ελάχιστο των παραπάνω 

αναφερομένων κατά περίπτωση ποσών. 

Α.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα διακήρυξη. 

Α.4. Η εγγύηση συμμετοχήςεπιστρέφεται σεαυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης καιμέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε 

υπόλοιπους μέσα σε πέντεεργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή 

ανάθεσης. 

Α.5. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλήέγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει 

ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση). 

 

Α.6. Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι: 

α. Τον εκδότη. 

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

δ. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και την ομάδα του αντικειμένου 

ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 

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. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 

Β.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 5 % επί της αξίας της σύμβασης 
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(συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. 

Β.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Β.3. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου. 

Β.4.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

Β.5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

α. Τον αριθμό της σύμβασης, την ομάδα του αντικειμένου και την ημερομηνία έκδοσης της 

εγγυητικήςεπιστολής. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

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. 

IV. 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 

V. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και στην παράγραφο 1.2.3 του 

άρθρου 11 της ΥΑ υπ’ αριθμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013). Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής και η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά την 

ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. 
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8. ΠΛΗΡΩΜΗ 

8.1. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει από τον προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Ειδικός Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182 του οικονομικού έτους 2016, ανά μήνα με έκδοση χρηματικού 

εντάλματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση 

σχετικού τιμολογίου και τη σύνταξη πρωτοκόλλου από την Αρμόδια Ειδική Επιτροπή παραλαβής του έργου.  

8.2. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό από τον παραπάνω τρόπο 

πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.3. Σε κάθε πληρωμή οι φόροι, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

8.4. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή, δηλαδή 

μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού 

και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. αναλώσιμα, μεταφορικά, υλικά κ.λπ.) βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

8.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται 

στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 για την πραγματοποίηση των πληρωμών. 

 

 

9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται και να μετατίθεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 

του Π.Δ 118/2007. 

ΑΔΑ: 664ΓΟΡ1Κ-ΛΟ5



Σελίδα 28 από 51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Κριτήριο 

για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.  

Ο (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οφείλει να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της 

προσφοράς ως εξής: 

 

Ομάδα (Α ή Β) και 

τίτλος αντικειμένου 

ομάδας σύμφωνα με το 

Παράρτημα Α 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. 

    

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ- ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή 

κατασκευών πάσης φύσεως ευρισκομένων εντός αιγιαλού και παραλίας, όπως χαρακτηρίζονται ως τέτοια από 

τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητα στα όρια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 280 παρ.ΙΙ.45 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/07-06-10) και το άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4178/13. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί και η μεταφορά, διαχείριση και διάθεση των προϊόντων κατεδάφισης σε ειδικά 

αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρη και 

κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση στην περιοχή των εργασιών 

κατεδάφισης. 

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι κυρίως: 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές 

 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν 

 Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ) 

 Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, στέγες κλπ) 

 Περιφράξεις 

 Κατασκευές από Beton (προβλήτες, τοιχία, βάσης κλπ)  

 Μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα κλπ) 

 Ύφαλες κατασκευές (προβλήτες, γλίστρες) 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έλαβε υπόψη της και έχει συμπεριλάβει στις κατεδαφίσεις αυθαίρετα σε 

περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα, βάσει της ιεράρχησης της τότε ΕΥΚΑ του ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα το 

αντικείμενο του έργου αφορά σε κατεδάφιση περίπου δεκαπέντε (15) κατασκευών συνολικής εκτιμώμενης 

επιφανείας 600τ.μ. στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας και στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, σε Δήμους που είχαν 

συμπεριληφθεί σε προηγούμενες συμβάσεις του έτους 2015 και λόγω λήξης της ισχύος τους δεν υλοποιήθηκαν. 

Η επιλογή των προς κατεδάφιση κατασκευών γίνεται από τον πίνακα των αμετάκλητων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης που τηρείται στην υπηρεσία για τις προαναφερθείσες περιοχές. 

 
1.Α.1 ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 43.532,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

1.Α.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικός 

Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182, ποσού 43.532,00€ για το οικονομικό έτος 2016. 

1.Α.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι το τέλος του 2016 (31-12-2016) 

1.Α.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ως κριτήριο αξιολόγησης θεωρείται η χαμηλότερη τιμή 
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1.Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ- ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση: 1) αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή 

κατασκευών πάσης φύσεως ευρισκομένων σε Δασικές & Αναδασωτέες εκτάσεις, όπως αυτά χαρακτηρίζονται 

από τα αρμόδια Δασαρχεία που ασκούν αρμοδιότητα στα όρια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4178/13 και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης τελεσίδικων Πολεοδομικών αυθαιρέτων, 

όπως αυτά χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και βρίσκονται σε κοινόχρηστους 

χώρους & προστατευόμενες περιοχές των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητα στα όρια εκτέλεσης του έργου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 280 παρ.ΙΙ.45 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/07-06-10).  

Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η μεταφορά, διαχείριση και διάθεση των προϊόντων κατεδάφισης σε ειδικά 

αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρης και 

κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση στην περιοχή των εργασιών 

κατεδάφισης. 

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι κυρίως: 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές 

 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και στέγη από μπετόν 

 Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ) 

 Ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, στέγες κλπ) 

 Περιφράξεις – περιτοιχίσεις  

 Κατασκευές από Beton (διαμορφώσεις, τοιχεία, βάσεις κλπ)  

 Μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα κλπ) 

 

Η επιλογή των αυθαιρέτων κτισμάτων που βρίσκονται σε Δασικές και Αναδασωτέες εκτάσεις έγινε από Πίνακα 

Αμετάκλητων Αποφάσεων Κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών του Δασαρχείου Πειραιά. Μετά από 

επεξεργασία του εν λόγω Πίνακα προέκυψαν με σειρά προτεραιότητας οι Δήμοι: Σαλαμίνας, Περάματος, Βάρης 

Βούλας – Βουλιαγμένης.  

Για την επιλογή πολεοδομικών αυθαίρετων καταρτίστηκε Πίνακας Τελεσίδικων Εκθέσεων Αυτοψίας αυθαιρέτων 

κατασκευών, όπως αυτές αποστέλλονται από τις αρμόδιες Υ.ΔΟ.Μ., που βρίσκονται  σε κοινόχρηστους χώρους 

(οδούς, πλατείες, ρέματα) και σε προστατευμένες περιοχές (αρχαιολογικούς χώρους, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

κ.λ.π.), στα πλαίσια των κριτηρίων προτεραιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου 

συμφέροντος και των διατάξεων του Ν.4178/2013. Μετά από επεξεργασία του εν λόγω Πίνακα, οι τρεις πρώτοι 

Δήμοι που προέκυψαν είναι οι εξής: Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Πειραιά και Δήμος Αμαρουσίου. 

 

Επιπλέον, στον προγραμματισμό των κατεδαφίσεων για το έτος 2016, πρόκειται να συμπεριληφθούν αυθαίρετες 

κατασκευές, για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική έρευνα ή απόφαση δικαστηρίου για μη συμμόρφωση, αλλά και 

εκείνες οι αυθαίρετες κατασκευές που είχαν προγραμματιστεί προς κατεδάφιση στα πλαίσια προηγούμενης 

εργολαβίας τα έτη 2014-2015 και αναβλήθηκαν για διάφορους λόγους, στη χωρική αρμοδιότητα άλλων 

δασαρχείων ή Δήμων. 

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε κατεδάφιση περίπου σαράντα (40) κατασκευών, συνολικής εκτιμώμενης 

επιφανείας 3.000τ.μ., στις παραπάνω περιοχές.   
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1.Β.1 ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

1.Β.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικός 

Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182, ποσού 200.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016. 

1.Β.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται μέχρι το τέλος του 2016 (31-12-2016) 

1.Β.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ως κριτήριο αξιολόγησης θεωρείται η χαμηλότερη τιμή 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

- Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα και το προσωπικό, για όλο το χρονικό διάστημα 

της διάρκειας του έργου, στα όρια εκτέλεσης του έργου. Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με 

την περίπτωση και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Δ/νσης ΠΕΧΩ. 

- Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την 

περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η κάλυψη των εκάστοτε αναγκών, διότι ο αριθμός των 

μηχανημάτων που χρειάζεται κάθε κατεδάφιση ποικίλει. 

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος α) ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες 

άδειες, β) να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 

(Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, 

Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06), 

καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα 

χρησιμοποιηθεί και γ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανημάτων και προσωπικού. 

- Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα κατωτέρω: 

Η ειδοποίηση από την υπηρεσία για την εγκατάσταση των απαιτούμενων μηχανημάτων και προσωπικού 

στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 

Οι απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα χορηγούνται από την 

υπηρεσία. 

Οι απαιτούμενες ώρες και ημέρες εργασίας θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες εκτέλεσης, το 

μέγεθος και την επικινδυνότητα των υπό εκτέλεση εργασιών.  

- Όσον αφορά το ημερήσιο μίσθωμα θα ισχύουν τα κατωτέρω: 

Ως χρονική διάρκεια του μισθώματος θεωρείται από 7:30π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. (7,5 ώρες),εργάσιμη ημέρα 

Ο Ανάδοχος δικαιούται ολόκληρο το μίσθωμα για κάθε ημερήσια απασχόληση των μηχανημάτων του. 

Μηχανήματα με χειριστές που προσήλθαν για εργασία ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας και δεν θα 

υλοποιηθεί η κατεδάφιση θα αποζημιώνονται με το 50 % του ημερήσιου μισθώματος. 

ΑΔΑ: 664ΓΟΡ1Κ-ΛΟ5



Σελίδα 32 από 51 

Ο Ανάδοχος δικαιούται το 30 % του ημερήσιου μισθώματος, όταν αναστέλλεται η προγραμματισμένη 

κατεδάφιση και ειδοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (fax, e-mal κλπ) μία (1) ημέρα νωρίτερα 

Όταν ο ανάδοχος έχει ειδοποιηθεί για την ακύρωση της Προγραμματισμένης κατεδάφισης τουλάχιστον δύο 

(2) ημέρες νωρίτερα, δεν δικαιούται μισθώματος. 

 

2.2 Για το αντικείμενο της Ομάδας Α΄ 

- Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α θα είναι τα ακόλουθα: 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ 

JCB 92,71 € 

BOBCAT 51,47 € 

ΦΟΡΤΗΓΟ 84,96 € 

ΦΩΡΤΩΤΕΣ 126,19 € 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 56,42 € 

ΤΣΑΠΑ - ΣΦΥΡΙ 128,13 € 

ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 62,10 € 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ  15,31 € 

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 16,84 € 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ 19,86 € 

 

 

  Στην ανωτέρω αμοιβή θα συμπεριλαμβάνονται η διάθεση ενός εργοδηγού-συντονιστή για κάθε 
συνεργείο. 

  Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, ένεκα της φύσης του αντικειμένου, ώρες χρήσης μηχανημάτων 
και εργατών είναι ως ακολούθως: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 

JCB 50 

BOBCAT 16 

ΦΟΡΤΗΓΟ 110 

ΦΩΡΤΩΤΕΣ 40 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 40 

ΤΣΑΠΑ - ΣΦΥΡΙ 50 

ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 12 
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ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ  40 

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 22 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ 18 

 

 

- Οι εργασίες αφαίρεσης, συλλογής και μεταφοράς προς περαιτέρω διαχείριση αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, αφορά σε συνολική 
εκτιμώμενη επιφανείας 100τ.μ., με τιμή 45€/τ.μ., χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.2 Για το αντικείμενο της Ομάδας Β΄ 

- Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α θα είναι τα 
ακόλουθα: 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ 

JCB 92,71 € 

BOBCAT 51,47 € 

ΦΟΡΤΗΓΟ 84,96 € 

ΦΩΡΤΩΤΕΣ 126,19 € 

GRADER 95,04 € 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 54,56 € 

ΓΕΡΑΝΟΣ 25 ΤΟΝ 82,91 € 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 56,42 € 

ΤΣΑΠΑ - ΣΦΥΡΙ 128,13 € 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ4 30,51 € 

ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 82,91 € 

ΨΑΛΙΔΙ 125,72 € 

ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

62,10 € 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ  15,31 € 

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 16,84 € 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ 19,86 € 
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  Στην ανωτέρω αμοιβή θα συμπεριλαμβάνονται η διάθεση ενός εργοδηγού-συντονιστή για κάθε 
συνεργείο. 

  Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, ένεκα της φύσης του αντικειμένου, ώρες χρήσης μηχανημάτων 
και εργατών είναι ως ακολούθως: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 

JCB 230 

BOBCAT 65 

ΦΟΡΤΗΓΟ 500 

ΦΩΡΤΩΤΕΣ 190 

GRADER 11 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 101 

ΓΕΡΑΝΟΣ 25 ΤΟΝ 12 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 65 

ΤΣΑΠΑ - ΣΦΥΡΙ 200 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 4Χ4 106 

ΓΕΡΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 12 

ΨΑΛΙΔΙ 35 

ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

55 

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ  420 

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 110 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ 90 

 

- Οι εργασίες αφαίρεσης, συλλογής και μεταφοράς προς περαιτέρω διαχείριση αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, αφορά σε συνολική 
εκτιμώμενη επιφανείας 250τ.μ., με τιμή 45€/τ.μ., χωρίς ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1.  Ορισμοί που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης του αντικειμένου: 

Το παρόν παράρτημα αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς όρους οι οποίοι, σε συνδυασμό με τα λοιπά 

παραρτήματα, τις ισχύουσες Προδιαγραφές κ.λ.π, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., 

θα ισχύσουν για την εκτέλεση του αντικειμένου της διακήρυξης. 

- Για την εκτέλεση του αντικειμένου της διακήρυξης ισχύουν οι εξής όροι : 

- «Εργοδότης» και «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό, Δ/νση : Λ. Μεσογείων 239, 1ος όροφος. 

- «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, με 

τον οποίο μετά από νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύμβαση υλοποίησης του 

αντικειμένου της διακήρυξης. 

- «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την κατασκευή του 

αντικειμένου της διακήρυξης, καθώς και όλα τα εγκεκριμένα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που 

μνημονεύονται σε αυτήν. 

 

1.2. Ερμηνείες 

Στα παραρτήματα, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά : 

- Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», «έτος» κ.λ.π θα σημαίνει 

«ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή εβδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κ.λ.π. 

- Διατάξεις που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα/παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κ.λ.π., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

- «Εγγράφως». ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

- Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του κειμένου της 

παρούσας. 

-Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του 

Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές 

δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο 

αντάλλαγμα ή/και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

- Όπου στην παρούσα και στα λοιπά παραρτήματα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών 
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τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την 

αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 

1.3.  Επικοινωνία - Κοινοποίηση εγγράφων 

- Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα 

πλαίσια της εκτέλεσης του αντικειμένου πρέπει: 

 να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

 να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και  

 να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν 

έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω 

πράξεις λογίζονται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 

1.4. Σύμβαση 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στους όρους διεξαγωγής στο άρθρο 

24, του Π.Δ. 118/07. 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε 

συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού με τα οποία ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

αναφέρονται στους παρόντες όρους και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά παραρτήματα. 

 

1.5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1.5.1. Για την υλοποίηση του αντικειμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

1. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014), όπως ισχύει.  

2. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/ 

29.05.2013) όπως έχει τροποποιηθεί με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/ 07.04.2014) 

3. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) 

4. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ-19/Α/01-02-95)«Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2741/1999(ΦΕΚ-199/Α/28-09-99).  

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. » (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 «Μέτρα 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. » (ΦΕΚ Α' 129/17-

10-2015). 

6. Το Ν.3845/10 (ΦΕΚ-65/Α/06-05-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας από τα κράτη –μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 
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7. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ-112/Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ-173/Α/30-09-10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση 

της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L 335)»,όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

9. Το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ-115/Α/15-07-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις» και ειδικότερα το αρ. άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» και 

την επ’ αυτού τροποποίηση σύμφωνα με το αρ.22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ-88/Α/18-04-13), «Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

10. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ-30/Α/14-02-05) «Περί μέτρων διασφάλισης της διαφάνειας..», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3414/05 (ΦΕΚ-279/Α/10-11-05). 

11. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

12. Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ-150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην 

εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω Π.Δ. 

13. Το Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ-64/Α/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ». 

14. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ-194/Α/22-11-10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

15. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ-204/Α/15-09-11) «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ-141/Α/17-08-10) άρθρο 27 «Δημοσιονομική διαχείριση & ευθύνη». 

17. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ-107/Α/09-05-13) παράγραφος Ζ, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

18. Τον Ν.4071/12 (ΦΕΚ-85/Α/11-04-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

19. Την υπ’αρ.35130/739/2010 (ΦΕΚ-1291/Β/11-08-10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί  «Αύξησης των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

20. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

21. Το Π.Δ.135/10 (ΦΕΚ-228/Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

22. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) για «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το 

Κεφάλαιο Γ  ́ για « Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», άρθρο 56 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ-47Α΄/11-05-15). 
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23. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-05-2015 (ΦΕΚ Α΄ 24) για «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 

Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας». 

24. Την παρ.13 του άρθρου 49 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11), με την οποία τροποποιείται η παρ.2 του 

άρθρου 114 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ-101/Α/31-07-90), όπως αυτή ισχύει μετά την παρ.7 του άρθρου 28 του 

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ-209/Α/21-09-11). 

25. Το άρθρο 39 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ-79/09-04-12) με τίτλο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, με το οποίο  προστέθηκε 

η παρ.8 του άρθρου28 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/21-09-11) 

26. Το άρθρο 38 παρ. 9  του Ν.4178/13 (ΦΕΚ-174/Α/08-08-13) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-

Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 

27. Το άρθρο 6 του Π.Δ 267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98) 

28. Τις ειδικές διατάξεις για την κατεδάφιση κατασκευών  από αμίαντο, τη μεταφορά και τη διαχείριση και συγκεκριμένα: 

την Κ.Υ.Α. 8243/113/26-2-1991 (ΦΕΚ-138/Β΄), την Κ.Υ.Α. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ-1909/Β΄), το Π.Δ. 212/2006 

(ΦΕΚ-212/Α΄), την Υ.Α. 15616/398/3-8-2010 (ΦΕΚ-1340/Β΄), το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ-24/Α΄), την Κ.Υ.Α. 4229/2013 (ΦΕΚ-

318/Β΄) και το Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ-81/Α΄) 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 Α του άρθρου 153 του Ν. 

4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27-5-2016) 

Επιπλέον, εφαρμόζονται οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα παραρτήματα της παρούσας 

διακήρυξης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος , Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

1.5.2 Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων 

εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και την διεθνή νομοθεσία που έχει καταστεί 

εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του αναδόχου αναφέρεται στους 

κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλήψεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αυτών 

και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το περιεχόμενο 

όλων των δικογράφων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και 

αναφέρονται στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωση του αυτή καλύπτει και 

έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρχές της αλλοδαπής. Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση 

των Νόμων των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς 

αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.π. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
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2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΠΡΙΜ 

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του αντικειμένου είναι μέχρι το τέλος του 2016 (31-12-2016). Στο χρονικό 

διάστημα αυτό πρέπει να έχουν τελειώσει οι προβλεπόμενες εργασίες. 

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους λόγους που 

αυστηρά προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για κάθε καθυστέρηση θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με ποσό 

προϋπολογισμού / ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

3.1. Η χρηματοδότηση του αντικειμένου θα γίνει από τον Προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Ειδικός Φορέας 991-06/072 ΚΑΕ 5182 για το οικονομικό έτος 2016 

3.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις αντίστοιχες κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, 

προσκομίζοντας πριν από την πληρωμή τις αντίστοιχες αποδείξεις καθώς και απόδειξη καταβολής του 

προκαταβλητέου φόρου εισοδήματος. 

3.3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους μεταφορικών του μέσων, από τον Φ.Π.Α και 

τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ, 

καθώς και από τους φόρους που αναφέρονται στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ-131/Α) και 453/66(ΦΕΚ-16/Α) «Περί 

τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων» όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Επίσης δεν απαλλάσσεται από 

τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, 

σύμφωνα με το Ν.2366/53 (ΦΕΚ-83/Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ-273/27-12-71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ-86/Α/28-4-

79), όπως ισχύουν σήμερα. 

Ο Φ.Π.Α., επί τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον εργοδότη. 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο κατά μήνα και με βάση 

τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από 

την εφαρμογή της σύμβασης (π.χ. Πρόστιμο κ.α.). Η πληρωμή θα γίνεται μετά το πρωτόκολλο παραλαβής 

της αρμόδιας επιτροπής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 

στο όνομα του δικαιούχου. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν. 2362/95 Περί Δημόσιου Λογιστικού.  

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό από τον παραπάνω τρόπο 

πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε κάθε πληρωμή οι φόροι, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. 

 

ΑΔΑ: 664ΓΟΡ1Κ-ΛΟ5



Σελίδα 40 από 51 

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση 

των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κ.λ.π., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 

10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που 

εγκρίθηκαν με τις 8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1218/83 & 5898/80), 

όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στην τιμή της προσφοράς 

του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των έργων ή της 

πλημμελούς σήμανσής του. 

 

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

6.1. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα, 

οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αντικειμένου να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, 

όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. 

Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές 

διατάξεις. 

6.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, καθορισμός όλων 

των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας καθώς και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 

ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες πριν την έναρξη 

οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης. 

6.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και 

τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 

επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων 

βοηθειών, καθώς και όλων των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. 

6.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας μετά των 

εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Αντικειμένου μετά από 

σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και 

εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής 

εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του 

προσωπικού και κάθε τρίτου. 

6.5. Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους 

χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης 

όπως για παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για όλο το 

προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί. 

6.6. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. 
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Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε 

περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμό πρόληψης 

ατυχημάτων. 

6.7. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν 

από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς. 

6.8. Επίσης πρέπει να προβεί στην φύλαξη και επιτήρηση του χώρου του εργοταξίου καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών και αποκλεισμός του όταν θα πραγματοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε να μην είναι 

δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό με τις εργασίες. 

 

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το ΙΚΑ, και τους άλλους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των μισθών και ημερομισθίων του 

προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούμενου στο παρόν αντικείμενο 

προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την 

κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην 

καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Για την πληρωμή του Αναδόχου 

είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε 

βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασμό. 

 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

8.1. Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες. Κατά συνέπεια το 

τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις εργασίες που αναφέρονται στα παραρτήματα, στην Τεχνική 

Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν λόγω αυτών εμφανιστούν μικρές ή μεγάλες 

δυσχέρειες εκτέλεσης τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται ανηγμένα τα κάτωθι: 

- Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία 

(παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω 

επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και 

επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ). 

- Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων από 

εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, 

ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 
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- Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 

- Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών χώρων προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων. Ο Εργοδότης δεν 

αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων αποθήκευσης κλπ υλικών. 

- Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια του αντικειμένου. 

- Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού του Αναδόχου. 

- Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου και κάθε φύσης 

αποζημίωσης προς τρίτους. 

- Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, 

εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

8.2. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί. 

8.3. Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, είναι της " Καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του 

Αναδόχου" και περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς 

συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Φορέα κατασκευής ή τρίτου Φορέα. 

Η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα κατ΄ 

άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις. 

- Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, μέτρα σήμανσης, μέτρα 

ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας. 

8.4. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν : 

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των 

εργασιών. 

β) Η δαπάνη λήψης έγχρωμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του αντικειμένου. 

γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης  

δ) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου και γενικά κάθε άλλη 

δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά. 

 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

9.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες με μέριμνα και δαπάνες 

του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από τη διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγ.Κ.Α 20), 

όπως αυτή ισχύει σήμερα ήτοι: 

- Φωτογραφίες των αυθαιρέτων πριν και μετά την κατεδάφισή τους, που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία. 

9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας για τις ανάγκες επίβλεψης του 

αντικειμένου. 
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10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, 

το έργο θεωρείται περαιωμένο και το Πρωτόκολλο επέχει θέση οριστικής παραλαβής του. 

 

11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου, αν δεν διατίθεται από τον 

Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική 

υποχρέωση ή ευθύνη. 

Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες 

(άδεια συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 

50910/2727/03 και να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, 

να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, να διαθέτουν δελτίο 

τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα 

υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το αντίστοιχο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων, την οποία θα υποβάλλει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός των οχημάτων μεταφοράς. Θα πρέπει σε 

καθημερινή βάση να διατίθενται σε μονάδα ανακύκλωσης τηρώντας τα σχετικά παραστατικά στοιχεία.  

Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν.2939/01, όπως αυτός ισχύει και έχει τροποποιηθεί με το Ν.3854/10 (ΦΕΚ 

94/Α/23.06.10) και την Υ.Α. 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/2.03.07), και τα προεδρικά διατάγματα και άλλες 

διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με 

τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική 

διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. 

 

12. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις και 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια. 

 

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, 

από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα 

μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, 

εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, 
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παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες 

ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, 

εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών 

του έργου. 

Εντούτοις η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, ρητά 

συνομολογείται ότι δεν θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνομολογείται ότι αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση, που επιφέρει διακοπή 

της κατεδάφισης. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 

ημερομηνία καταγγελίας και τις σταλίες μηχανημάτων και προσωπικού για όσο χρόνο συνεχίζεται το 

περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή 

προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών, οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. 

ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ) και να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΠΔ 

118/07. 

 

14. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα - βάσει των κείμενων διατάξεων - 

φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται 

στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισμένων από το Υπουργείο 

Εργασίας, δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματα 

αδείας. 

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την πίστωση του αντικειμένου. 

 

15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΩΤΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο κηρύσσεται έκπτωτος από την 

εργολαβία, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................................ 
                                                                                                         Ημερομηνία έκδοσης .......................... 
 
Προς  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Μεσογείων 239 &Παρίτση 
15451   Ν. Ψυχικό  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ………………. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ......................... (αναγράφεται το 
ποσό σύμφωνα όπως ορίζεται στη διακήρυξη) για την Εταιρεία 
................................................................................. οδός.........................................................αριθμός .......... ή 
σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρεία 1)............................................ και 2)...................................... ατομικά 
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας στις 
02.09.2016 ή τυχόν επανάληψή του, για την παροχή υπηρεσίας του αντικειμένου:  
α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
 β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2016 διακήρυξη σας. 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ (Α Ή Β), ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας, 
μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την .............................................. ή  
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 
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Στην περίπτωση που η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να διατυπώνει τον όρο: «Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη 
διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας» ή, 
«η εγγύηση διέπεται από τους όρους του Άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.» 
(Σημείωση για την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη). 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 
                                                                                                              Ημερομηνία έκδοσης ......................... 
Προς  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Μεσογείων 239 &Παρίτση 
15451   Ν. Ψυχικό  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………….. 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών.......................................... 
οδός.................................................... αριθμ. ................ σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, 
σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσίας του αντικειμένου:  
α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
 β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικής αξίας....................... και ότι σύμφωνα με 
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
δηλαδή για .......................................... . 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ (Α Ή Β), ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ....................................................... παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 
της εταιρείας …../(σε περίπτωση Ένωσης) υπέρ των Εταιρειών 1) ..................................................και 2) 
...........................................ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητος τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται προς εσάς με την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να 
καταβάλλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι ή 
εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε 
στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................ ή  
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(Σημείωση για την Τράπεζα : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το 
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου, ήτοι τις 31-12-2016, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
διακήρυξη). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Μεσογείων 239 & Παρίτση 
15451   Ν. Ψυχικό  
 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
 

«…(τίτλος αντικειμένου σύμβασης)…» 
 
Στην Αθήνα σήμερα ..…. …….. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οδός Κατεχάκη 56, οι 
υπογραφόμενοι, ……………………………………….., Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και η εταιρεία……………………, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 
 
Στις 02.09.2016, ημέρα Παρασκευή, έγινε ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την παροχή υπηρεσιών …(αντικείμενο σύμβασης)… και κατακυρώθηκε με την με 
αριθμό……………………. απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, μετά από πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης στο όνομα της συμβαλλόμενης εταιρείας.  
 
Κατόπιν αυτού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναθέτει και η «ανάδοχος εταιρεία» αναλαμβάνει να 
εκτελέσει …. (περιγραφή αντικειμένου σύμφωνα με την διακήρυξη)….,, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει την …. (αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμφωνα με την διακήρυξη)…. 
 

Άρθρο 2 
Κόστος 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας το κόστος της δαπάνης για…(περιγραφή αντικειμένου σύμφωνα με την διακήρυξη)….αναλύεται 
ως εξής: 
Καθαρή αξία………………….,   
ΦΠΑ (24%)…………………..,  
Συνολική αξία με ΦΠΑ………………………... 
 

Άρθρο 3 
Διάρκεια Σύμβασης 

Η Σύμβαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της μέχρι ……………. χωρίς αναπροσαρμογή της κατακυρωθείσας 
τιμής, με δικαίωμα παράτασης εφ’ όσον υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄/ 10.07.2007). 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό αξίας (5%) επί του 
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συνολικού ποσού της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται μετά τη λήξη της σύμβαση, την καλή εκτέλεση των όρων αυτής και την  
ολοκλήρωση του σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.  
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια 
όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των Συμβατικών υποχρεώσεων 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τη Διακήρυξη, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορεί να προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 

Άρθρο 6 
Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις 

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας/ 
Ε. Φ.: 991-06/072- ΚΑΕ 5182, ποσού ……………..€ για το οικονομικό έτος 2016. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η 
υπ’ αρ.:…………………… απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους ……………………..€, η οποία καταχωρήθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. με α/α: ………………… . 
 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, κάθε μήνα βάσει τιμολογίου του μειοδότη, μετά την οριστική παραλαβή 
του καθαρισμού του κτιρίου από την επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, με τακτικό 
χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο όνομα του δικαιούχου. 
 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης.  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με τον προβλεπόμενο κάθε φορά φόρο εισοδήματος. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 
 
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις 
νέες διατάξεις. 
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύοντα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 
118/07. 
 

Άρθρο 7 
Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσας καθώς και της σχετικής διακήρυξης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ-150 Α΄/ 10-07-07). Κάθε τροποποίηση της παρούσας 
γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους. 
 
Συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία όμοια πρωτότυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 
 

Άρθρο 8 
Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 
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θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους. 
 
Εκτός από τους παραπάνω ορούς, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, οι 
εκατοστοί διευκρινιστικές σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και οι σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 
συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
Για το ελληνικό Δημόσιο                                                                                                   Για την εταιρεία 
 
 

 
 

 

Η Ασκούσα καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής 

 

 

 

Γεν. Δ/ντρια ΧΩ. & ΠΕ.ΠΟ 

Καλλιόπη Καρδαμίτση 
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