
 

 

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών 
αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα 
όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40.455,00€ 
(σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 

Αριθμός Διακήρυξης:   02/2018 

CPV:  45220000-0 (Εργασίες μηχανικού και δομικές 

εργασίες) 

Προϋπολογισμός: 40.455,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 

Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και 
επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
40.455,00€ (σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 239 

Πόλη Νέο Ψυχικό  

Ταχυδρομικός κωδικός 15451 

Τηλέφωνο 2103725734 

Τηλεομοιότυπος (fax) 2103725770 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  d.mihaloglou@attica.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δ. Μιχάλογλου  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.apdattikis.gov.gr 

Είδος και κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής Η Α.Δ.Α. είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
(Κ.Κ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την 
παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ                               
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού                                                               
Τμήμα Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 239 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 154 51 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Δ. Μιχάλογλου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103725734 

Fax:  2103725770 

Email:  d.mihaloglou@attica.gr 

 
 

 

Αθήνα,  04/07/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 57162/οικ.3444 
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Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ107/Α/1997), όπως ισχύει.  

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/A/27-12-2010), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015) όπως ισχύει. 

4. To ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

5. Το ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει. 

6. Το ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών 
δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984) όπως ισχύει. 

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-
1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 
226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

8. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.  

9. Το ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων 
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει. 

10. Το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 

11. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

12. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 
όπως ισχύει. 

13. 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 κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

14. Το ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.   

15. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως ισχύει. 
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16. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

17. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

18. Το ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

19. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

20. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει. 

21. Την με άρθρο 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει. 

22. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 κ.υ.α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει. 

23. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει. 

24. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

25. Την υπ' αριθ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) 
με την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

26. Το ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»  
(ΦΕΚ 224 Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α’). 

27. Το άρθρο 18 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» (ΦΕΚ 85 Α'). 

28. Την υπ' αριθμ. 52138/25.11.2003 κ.υ.α. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και 
διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής 
διαφήμισης , κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001.» (ΦΕΚ 1788/Β/02-12-2003), όπως ισχύει. 

29. Το υπ' αριθ. οικ.27226/07.06.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

30. Την υπ' αριθ. 22341/19188/05.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας περί υπαίθριας διαφήμισης.» 

31. Τις Εκθέσεις Αυτοψίας Παράνομης Υπαίθριας Διαφήμισης που έχουν συνταχθεί από τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

32. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56866/οικ.3425/03-07-2018 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α. "Σύσταση, 
συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη διενέργεια και 
την εξέταση ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί κατά το έτος 2018 από τη 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., για την παροχή υπηρεσίας  του αντικειμένου «Αφαίρεση – αποξήλωση παράνομων 
διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής »". 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 55476/5929/03-07-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια 
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συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων 
διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ύψους 
40.500,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 991-06/072 του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2018 με α/α καταχώρισής της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 62236 (ΑΔΑ: Ψ4Ω6ΟΡ1Κ-Ξ77). 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων 
και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40.455,00€ 
(σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το 
οικονομικό έτος 2018. 

Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 45220000. 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και αναφέρεται στην:  

Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών στα 
όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (CPV: 45220000-0) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
40.455,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (χωρίς Φ.Π.Α.: 32.625,00€). 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τους Πίνακες του 
Παραρτήματος I. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (εφεξής Α.Δ.Α.). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0873, με σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 του Ε.Φ. 991-06/072, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 
55476/5927/03-07-2018 απόφασης δέσμευσης πίστωσης.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν κρίνεται σκόπιμη η 
υποδιαίρεση της εν λόγω σύμβασης σε Τμήματα, καθώς η παροχή των υπηρεσιών είναι καθολική. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται η παρακολούθηση της σύμβασης και η ομαλή εκτέλεσή της, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, διατηρείται ο ανταγωνισμός και επιτυγχάνεται 
μείωση του κόστους. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Η Διακήρυξη, η ανάθεση και η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από την ανωτέρω κείμενη 
νομοθεσία, τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την 
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επί της οδού Λ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, 
Νέο Ψυχικό, στον 1ο όροφο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επί της Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό στον 1ο 
όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 
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Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 
εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες 
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.    
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που 
υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν αυτοί να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 3.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – 
μέλη της Σ.Δ.Σ. που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς 
η προσφορά απορρίπτεται. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων 
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, με την επιφύλαξη της ανωτέρω 
παραγράφου και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 
των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησής της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με 
ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων 
διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε 
δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή 
τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, μέχρι και 8 ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών και θα 
απαντηθούν εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο 6 ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την υποβολή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4412/2016). 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή www.eprocurement.gov.gr και μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α. 
www.apdattikis.gov.gr. 
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Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται:  

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 
www.eprocurement.gov.gr  

2. στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ.Α.: www.apdattikis.gov.gr 

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 
Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η προθεσμία άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ήτοι έως και την 
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η  ένσταση υποβάλλεται  υπόψη της Επιτροπής 
αξιολόγησης Ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και κατατίθεται στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της Λεωφ. Μεσογείων 
239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή  της η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Για την εν λόγω Διακήρυξη τηλέφωνα του αρμόδιου Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι 
2103725734 και 2103725771. Τηλεομοιοτυπία (φαξ) 2103725770 και ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. 
Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 
15451, Νέο Ψυχικό   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων 
διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (CPV: 45220000),  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Εκτιμώμενη συνολική αξία 40.455,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. ή 32.625,00€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων, υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

04 Ιουλίου 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04 Ιουλίου 2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

19 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και του άρθρου 106 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και έως την 28η 
Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 217 του ν. 4412/2016.  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(οι ανωτέρω κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

 

1.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση. 

1.1.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων ή/και των 
κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η ανάθεση της σύμβασης 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε 
αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, 
σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

1.1.3. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
σε ένα από τα μέλη του εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

1.1.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους (άρθρο 73 του ν. 4412/2016):  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

1.1.3.2. Όταν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και β) όταν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
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διακανονισμό για την καταβολή τους.  

1.1.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

1.1.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

1.1.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων ισχύουν 
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα 
μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

1.1.4. Κριτήρια επιλογής 

1.1.4.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί 
ποινή αποκλεισμού να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
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παροχή Υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Τ.Ε.Υ.Δ. 

1.1.4.2. Ασφαλιστική κάλυψη 
 
Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
καλύπτει τη σύμβαση με εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για την έναντι τρίτων ευθύνη 
για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.  

Τα προαναφερθέντα αποδεικτικά έγγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
εκάστοτε υποψήφιου οικονομικού φορέα που θα ανακηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος, ενώ θα 
συμπληρώνεται και το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ. 

1.1.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να δηλώσουν: 

(α)τον υπεύθυνο Μηχανικό (Πολιτικό Μηχανικό κατηγορίας ΠΕ) είτε ανήκει απευθείας στον οικονομικό 
φορέα είτε όχι. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει υπεύθυνο μηχανικό (Πολιτικό 
Μηχανικό κατηγορίας ΠΕ) στο σταθερό προσωπικό του τότε δηλώνει πρόθεση συνεργασίας με υπεύθυνο 
μηχανικό και προσκομίζει το συμφωνητικό στο στάδιο κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

(β) τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα έχει στη διάθεση του για την εκτέλεση της 
σύμβασης, είτε ανήκουν απευθείας στον οικονομικό φορέα είτε όχι 

Τα προαναφερθέντα αποδεικτικά έγγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
εκάστοτε υποψήφιου οικονομικού φορέα που θα ανακηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος, ενώ θα 
συμπληρώνεται και το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ. 

1.1.4.4 Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν 
να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς η οποία να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τους κωδικούς ΕΚΑ 
των μη επικίνδυνων αποβλήτων του Κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων  όπως αυτός ισχύει. 

Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την αφαίρεση - αποξήλωση - καθαίρεση των 
διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών και περιλαμβάνονται στο Κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων,  θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 
(ΦΕΚ1312 Β’/24-8-2010), όπως ισχύει σήμερα.  

Τα προαναφερθέντα αποδεικτικά έγγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
εκάστοτε υποψήφιου οικονομικού φορέα που θα ανακηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος, ενώ θα 
συμπληρώνεται και το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ. 

1.1.4.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 
παραγράφου 1.1.4.3) και τα σχετικά με τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης (της παραγράφου 1.1.4.4), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
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Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν επιτρέπεται διαγωνιζόμενος να είναι παράλληλα και 
δανειστής σε άλλο διαγωνιζόμενο. 

1.1.5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

1.1.5.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 1.1.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 1.1.4. 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη 
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΑΔΗΣΥ) (www.eaadhsy.gr) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(www.apdattikis.gov.gr) και συμπληρώνονται τα πεδία που αναφέρονται στο Παράρτημα III. 

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύμβασης. 

Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. αφορά ιδίως: 

1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, 

2. στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της 
χωριστά. Το Τ.Ε.Υ.Δ. ανάλογα με την νομική μορφή κάθε μέλους υπογράφεται αντιστοίχως από αυτούς 
που αφορά όπως περιγράφεται ανωτέρω και πρέπει να παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V αυτού. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016 ή/και προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 131 του ν. 4412/2016, θα 
πρέπει να προσκομίζεται χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική 
τους μορφή. 

1.1.5.2. Αποδεικτικά μέσα 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών δεν προβλέπεται χρόνος 
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ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης – πρόσκλησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ομοίως και οι ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης – πρόσκλησης. 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 1.1.1. έως 1.1.4., κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων ή/και προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, 
σύμφωνα με την παράγραφό 1.1.5. και 3.4 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 1.1.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφος 1.1.4 της παρούσης) (άρθρα 78 και 131 ν. 4412/2016). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται 
ή προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος δεν 
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 
1.1.3.1., 1.1.3.2., 1.1.3.3 και 1.1.3.5. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.1.3. οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς όταν τους ζητηθεί προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία 
πρέπει να είναι σε ισχύ: 

α) για την παράγραφο 1.1.3.1. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 1.1.3.2.: 

i) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

ii) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

iii) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, στην 
οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές και θα βεβαιώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει σε κανένα άλλο οργανισμό υποχρέωση καταβολής 
εισφορών. 
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Ειδικότερα στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα η 
υπεύθυνη δήλωση αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

γ) Για την παράγραφο 1.1.3.3. περίπτωση β΄, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
καμία κατάσταση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι: 

i) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή 

ii) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

iii) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 

iv) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

v) δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

vi) δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή 

vii) δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
1.1.3.1. και 1.1.3.2. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1.1.3.3., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.3.1. και 1.1.3.2. και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1.1.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1.1.3.3. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 1.1.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 1.1.4.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς όταν τους ζητηθεί προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
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B.3. Για την απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης της παραγράφου 1.1.4.2 ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για την κάλυψη της έναντι τρίτων αστικής 
ευθύνης για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 1.1.4.3. οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά : 

α) στοιχεία του υπεύθυνου Μηχανικού του έργου, που θα είναι Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας Π.Ε.,  
είτε ανήκουν απευθείας στον οικονομικό φορέα, είτε όχι. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει υπεύθυνο μηχανικό (Πολιτικό Μηχανικό κατηγορίας ΠΕ) στο σταθερό προσωπικό του τότε 
προσκομίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας. 

β) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε ανήκουν απευθείας στον οικονομικό φορέα, είτε όχι  

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 
1.1.4.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν άδεια συλλογής και μεταφοράς η οποία να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστο τους κωδικούς ΕΚΑ των μη επικίνδυνων αποβλήτων του Κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων  όπως αυτός ισχύει. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει, όταν του ζητηθεί, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 ν. 4412/2016) 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4  για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει όταν του ζητηθεί, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό 
(Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο). 

Στον εν λόγω διαγωνισμό αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής εγγράφων γίνονται αποδεκτά τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 
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καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

1.2. Κριτήρια ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

1.3. Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών 

 

1.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ειδικότερα όσον αφορά στην συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ. τα 
μέλη της ένωσης (κοινοπραξίας, προσωρινής σύμπραξης ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος) υποβάλουν 
χωριστό έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. που υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1.1.5.1. της 
παρούσας. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 κατά 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 

1.3.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1.3.2.1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της 
Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. 

Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό που υποβλήθηκαν είτε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής έγκαιρα δεν είναι 
αποδεκτή. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016, οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του ν. 
4412/2016. 

1.3.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την 
διαδικασία των άρθρων 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παραστεί εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος του προσφέροντα, οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 
καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφορές και οι αιτήσεις 
συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 
νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος υποβάλλεται επί αποδείξει στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της 
Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό και θα πρέπει να έχει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

  β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής. 

  γ. Ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

  ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα ακόλουθα:  

(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα Διακήρυξη. 

(β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
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περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση έγγραφα και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα Διακήρυξη και 

(γ) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις 
με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14).  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει,  να σημειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στην 
ενέργεια αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της 
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες 
αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές  προδιαγραφές – απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 71 του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ 
των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

1.3.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.5.1. της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(www.apdattikis.gov.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

1.3.4. Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία της Τεχνικής 
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Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4412/2016 και όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
δηλαδή: 

 Τον πίνακα συμμόρφωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (με 
σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου) 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας. 

Η τεχνική προσφορά δύναται επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus κτλ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντας πίνακα 
προτεινόμενων υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. Επισημαίνεται 
ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή:  

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα άρθρα 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και  

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.  

Οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ.  

1.3.5.  Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή). Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού: 

 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στη Διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα V αυτής (με σφραγίδα και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) 

Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα 
εξής:  

 Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.  

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

 Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, 
ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκλείονται. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να 
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υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 Προσφερόμενη τιμή που δεν προκύπτει με σαφήνεια, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

I. Σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο Παράτημα Ι της 
παρούσας.  Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

II. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

III. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο 
της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 
κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016.  

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

1.3.6. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

1.3.7. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 1.3.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 1.3.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 1.3.3. (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 1.3.4. (Περιεχόμενα 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 1.3.5. (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς/τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 1.3.6. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 2.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 2.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.  
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1. της παρούσης 
Διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
2.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 1.1.3.3. περ. γ της παρούσας (περ. γ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

θ) εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της 
προσφοράς πλην της Οικονομικής ή δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ή δεν δίνει 
τιμή σε ευρώ ή η τιμή κρίθηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του ν. 
4412/2016. 

 

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

2.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή, παρουσία των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καθορισθείσα από 
την Αναθέτουσα Αρχή ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

β) Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 
"Οικονομική Προσφορά". 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
και τα περιεχόμενά τους μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο.  
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Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή των οικονομικών προσφορών, ως προς τους όρους της 
Διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με το οριζόμενο με την παρούσα Διακήρυξη 
κριτήριο ανάθεσης.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως όσα από αυτά διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016.  

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 
γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό: α) όσων 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, β) των τεχνικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών. Με το εν λόγω 
πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί επί της αποδοχής ή μη των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, καθώς και επί της ανάδειξης του προσωρινού 
αναδόχου. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλεται αρμοδίως στην 
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.   

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, 
μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους 
τους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της 
απόφασης για το εν  λόγω στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το 
χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – 
προσφυγών. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή  της η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

 

2.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της εκδοθείσας από την Αναθέτουσα Αρχή απόφασης για 
το στάδιο της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των προσφορών και μετά την άπρακτη παρέλευση του 
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χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την σε περίπτωση υποβολής τους εξέτασής τους από την αρμόδια 
Επιτροπή Ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»), καλείται να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
1.1.5.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 1.1.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων της παραγράφου 1.1.4. 

Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται σε σφραγισμένο 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο 
στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται με πρόσκληση – ανακοίνωση. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγησή τους για την 
πληρότητα και νομιμότητά τους, έχοντας μονογράψει και σφραγίσει όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, με την επιφύλαξη του άρθρου 
104 του ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη 
τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύεται η 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
Επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο. 

β. Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
103 και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 105  του ν. 
4412/2016. 

γ. Κατακύρωση της εν λόγω υπηρεσίας στον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη σε σειρά 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όταν διαπιστωθεί κατά τον 
σχετικό έλεγχο ότι ο προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 
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2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδίου νόμου. 

δ. Κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη μέχρι 
ποσοστού 30% ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι ποσοστού 50%, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105 του ν. 4412/2016, χωρίς να υπάρξει αλλαγή στην προϋπολογισθείσα αξία. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 
και 106 του ν. 4412/2016. 

στ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, τη μερική ακύρωση της διαδικασίας ή την αναμόρφωση ανάλογα με 
το αποτέλεσμά της ή την επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

ζ. Την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, η οποία μαζί με το 
πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. της παρούσας. Η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 

 

2.3. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 2.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά  της παραγράφου 1.1.5.2. (άρθρο 80 του ν. 4412/2016), και μόνο 
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων 
μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
ειδοποιεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, απορρίπτεται η προσφορά του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη στο Παράρτημα VΙ αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή 
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία 
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε 
στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του αναδόχου.  

 

2.4. Ενστάσεις - Διοικητικές Προσφυγές 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ήτοι έως και την 
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται υπόψη της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και 
κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της Λεωφ. Μεσογείων 
239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και 
ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 του Ν.4412/2016). 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 218 και 220 του Ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από αυτούς που 
αναφέρονται ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Επί των ενστάσεων και προσφυγών, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου, ήτοι της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την (32) σχετική απόφαση.  

ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΟΡ1Κ-Γ7Κ
18PROC003369630 2018-07-04



 

 

31 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της 
Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το 
οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των κρατικών 
προμηθειών του Δημοσίου. 

 

2.5. Ματαίωση διαδικασίας 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού και 
δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαγωνιστική διαδικασία, για τους λόγους και 
υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το 
δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει την προσφυγή στη 
διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 
των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησής της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 

3. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

3.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη – μέρη της Σ.Δ.Σ. που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (Α΄139) 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Οι εγγυητικές 
επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, 
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
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διαιρέσεως και της διζήσεως, με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και 
να ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά την παράγραφο 3.5. της παρούσας, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συμβατικού αντικειμένου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου, την εκπλήρωση όλων των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

3.2.  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

3.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 
του ν. 4412/2016:  

α. παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι παρεχόμενες υπηρεσίες,  

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες,  

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

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

3.4 Υπεργολαβία 

 

3.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κύριου αναδόχου. 

3.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα 
Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 
προσκομίζοντας και τα τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή 
εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος πρόκειται να χρησιμοποιήσει μετά την έγγραφη συναίνεση της 
Α.Δ.Α, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

3.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 1.1.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 1.1.5.2 
της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

 

3.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

3.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

3.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.3.1. και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις  

 

4.1.1. 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 των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή της υπηρεσίας από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 219. 

γ) Τεχνική έκθεση με φωτογραφίες πριν, κατά και μετά την υλοποίηση του έργου 

δ) Πιστοποιητικά παραλαβής αποβλήτων, δελτία αποστολής, ζυγολόγια, έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων 

ε) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 107 παρ.36 του Ν.4497/2017, σε συνδυασμό με τη  διαδικασία που 
προβλέπεται στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 

4.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, Ν.4013/2011, 
όπως ισχύει), η οποία επιβάλλεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί 
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 
κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και 
κρατήσεων. 

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
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εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από 
τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με 
τις νέες διατάξεις. 

 

4.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

 

4.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Α.Δ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Α.Δ.Α., 
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

4.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
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παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 

4.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
205 και δυνάμει των άρθρων 203, 218 και 220 του ν. 4412/2016 και των όρων των παραγράφων 4.2 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 5.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση) της 
παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

5.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

 

5.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή από την υπηρεσία που δύναται να οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

5.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο επόπτης συντονίζει την επικοινωνία με άλλες 
υπηρεσίες προκειμένου να εκδίδονται άδειες και αποφάσεις απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης 
(π.χ. από την Τροχαία, τον αρμόδιο Δήμο και τους οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την 
στάθμευση και την κίνηση των οχημάτων) και μεριμνά για την έγγραφη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών 
(αστυνομία, εισαγγελία κλπ), προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του αναδόχου όπου αυτό απαιτείται.  
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5.2 Διάρκεια σύμβασης  

 

5.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την πλήρη 
εκτέλεση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, η 
οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2018.  

5.2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο χρόνο και τον τόπο όπως 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 
4412/2016, μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως θεωρείται 
τυχόν παράταση - τροποποίηση και υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

 

5.3  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής που ορίζεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το εδάφιο δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.   

Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΟΡ1Κ-Γ7Κ
18PROC003369630 2018-07-04



 

 

38 

5.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.) με κύρια 

δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι:  

Η παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών 
στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Ειδικότερα οι διαφημιστικές πινακίδες - επιγραφές που θα αποξηλωθούν βρίσκονται επί της Νέας Εθνικής 
Οδού Αθηνών Λαμίας, Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Λεωφόρου Συγγρού, 
Λεωφόρου Ποσειδώνος, Λεωφόρου Λαυρίου και Αττική Οδό και περιγράφονται επακριβώς στις Εκθέσεις 
Αυτοψίας που έχουν συνταχθεί από την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών με βάση τους Πίνακες του παρόντος 
Παραρτήματος I. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Τα είδη των διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών  και  ενδεικτικά οι ποσότητες, παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

α/α Τύπος Περιγραφή 

Ωφέλιμη 
Επιφάνεια 

(σε τετρ. μέτρα) 

 

Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Παρατηρήσεις 

1 Β 
Πινακίδα επί εδάφους σε 

σιδηροκατασκευή 
Έως 20τ.μ. 100  

2 Β1 
Πινακίδα επί εδάφους σε 

σιδηροκατασκευή 
Από 20τ.μ. έως 

40τ.μ. 
4  

3 Β2 
Πινακίδα επί εδάφους σε 

σιδηροκατασκευή 
Από 40τ.μ. έως 

80τ.μ. 
1  

4 Β3 Πινακίδα επί οροφής ή όψης κτιρίου Έως 50τ.μ. 14  

5 Β4 Πινακίδα επί οροφής ή όψης κτιρίου 
Από 50τ.μ. έως 

80τ.μ. 
1  

6 Β5 Πινακίδα επί οροφής ή όψης κτιρίου 
Από 80τ.μ. έως 

100τ.μ. 
1  

7 ΠΙΖΑ 
Με διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας (Υ Χ Π) 2,0 Χ3,0, 
απόσταση κορνίζας από το έδαφος 2,5 μ. τουλάχιστον 

και ανώτατο ύψος 5,0 μ. από το έδαφος 
2  

8 ΡΑΚΕΤΑ 
Με διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας 2,0 Χ3,0, 

απόσταση κορνίζας από το έδαφος 2,5 μ. τουλάχιστον 
και ανώτατο ύψος 5,0 μ. από το έδαφος 

2  
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Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κάποιου τύπου 
πινακίδας αυτή θα αντικατασταθεί καθ' υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής με άλλο τύπο πινακίδας. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσμεύονται:  

I.  να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
καταστούν ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016.   

II. εφόσον καταστούν ανάδοχοι να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου, καθώς και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τις 
αστυνομικές διατάξεις. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και σε 
κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Αντικειμένου και στους οποίους χορηγούνται 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 παράσχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του 
προσωπικού και κάθε τρίτου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

III. εφόσον καταστούν ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι α) ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις 
απαραίτητες και νόμιμες άδειες, β) να εφαρμόζουν 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. 

IV. να μεριμνούν για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων για 
την εκτέλεση των εργασιών. 

V. να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σήμανσης εκτελούμενων εργασιών όπως προβλέπονται από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών και ισχύουν σήμερα. 

VI. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, εφόσον καταστούν ανάδοχοι, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσουν 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

VII. να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να μη δεσμεύουν 
αυτήν με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

VIII. οι υποβαλλόμενες προσφορές τους να ισχύουν για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

IX. εφόσον καταστούν ανάδοχοι παραμένουν μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
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των εργαζομένων στα έργα και είναι δική τους ευθύνη ή λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. 

X. ότι για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 
πρόληψης ατυχημάτων. 

 

2. Οι υπηρεσίες αφορούν την αφαίρεση - αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & 
επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον τεμαχισμό τους και την μεταφορά 
τους σε αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης. Ειδικότερα οι εργασίες που κατά περίπτωση 
απαιτείται να εκτελεστούν για να περαιωθεί η ως άνω εργασία είναι: 

I. εντοπισμός και επιβεβαίωσης θέσης του πλαισίου και πλήρης προσδιορισμός των πιθανών 
κινδύνων, καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας καθώς και 
εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να 
έχουν ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση τυχόν απαιτούμενες ενέργειες. 

II. εφόσον η διαφημιστική πινακίδα - επιγραφή ηλεκτροδοτείται να μεριμνήσει για τις απαραίτητες 
ενέργειες για την διακοπή της του ηλεκτρικού ρεύματος και την λήψη των απαραίτητων μέτρων 
προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια η αφαίρεσή της. 

III. να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σήμανσης, ασφαλούς κυκλοφορίας και 
εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

IV. η καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, ο τεμαχισμός τους και η φόρτωσή τους 
σε οχήματα μεταφοράς εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα μέσα (π.χ. γερανοφόρο όχημα, ικριώματα, εξοπλισμός για τον τεμαχισμό των 
πλαισίων κλπ.)  

V. για τις διαφημιστικές επιγραφές επί εδάφους, καθαρισμός του θεμελίου από εξέχοντα στοιχεία 
(βλήτρα κλπ.) 

VI. η μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης και η τήρηση των 
παραστατικών στοιχείων. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός των 
οχημάτων μεταφοράς. 

 

Οργανωτικά 

3. Για την εύρυθμη συνεργασία με την Υπηρεσία, τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και την 
γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος θα ορίσει αρμόδιο 
εκπρόσωπό του, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον επόπτη της Αρμόδιας 
Υπηρεσίας για την οποία γίνεται η παροχή Υπηρεσιών. 

4. Το προσωπικό που θα διατεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που 
απαιτούνται για την αφαίρεση - καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την 
αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την φόρτωσή τους, την μεταφορά τους σε κατάλληλη μονάδα 
ανακύκλωσης και την τήρηση των παραστατικών στοιχείων. 

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για τις 
ανάγκες συντονισμού, επίβλεψης και παραλαβής  του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

6. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, μεθόδους, 
διαδικασίες και τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αφαίρεση - 
καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την 
φόρτωσή τους και την μεταφορά τους.  
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8. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα (πινακίδες, φωτεινά σήματα κλπ.) 
επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και να φροντίζει για την 
ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών και των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας κλπ.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. Επίσης για 
την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο υποψήφιος 
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για 
παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό το 
οποίο θα απασχοληθεί κλπ. 

9. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη λήψη έγχρωμων φωτογραφιών πριν την 
αφαίρεση των πλαισίων, κατά τις φάσεις αφαίρεσής του και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι 
οποίες θα υποβληθούν στην Υπηρεσία. 

 

Προσβασιμότητα 

10. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει τις καλύτερες προσβάσεις μέσα/έξω από το κτίριο ή 
την ιδιοκτησία στην οποία βρίσκεται το προς αφαίρεση πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
περιορισμούς που επιβάλλονται από το κτίριο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς 
στάθμευσης/φόρτωσης. 

11. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες άδειες από τον αρμόδιο 
Δήμο (σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου), την Τροχαία (σε περίπτωση κατάληψης τμήματος του 
οδοστρώματος) και τους οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την στάθμευση και την κίνηση 
των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, εφόσον αυτό απαιτείται. 

 

Ειδικοί όροι 

12. Υποχρεούται να παρίσταται υπεύθυνος Μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ), στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει 
υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα 
να έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 

13. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) σε ισχύ και θα καλύπτεται 
και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και 
περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του 
Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα 
σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

14. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς 
οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού αυτού, η 
οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, 
περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, 
ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ 
ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του. Στην κάλυψη 
θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της 
Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 
προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 
συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

15. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των 
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υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται 
από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών 
κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

16. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και 
να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να 
εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή 
παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους 
υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 

17. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

18. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα, ζημία ή βλάβη προσώπων, 
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των εργασιών 
του υποψήφιου ανάδοχου.  

19. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

20. Ο υποψήφιος ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών 
εκπληρώσεως) που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

 

Στο Παράρτημα ΙΙ υπάρχει υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον 
οικονομικό φορέα.  

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την 28η 
Δεκεμβρίου 2018. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται 
υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016. 

Η ακριβής ημερομηνία των εργασιών, η μέγιστη διάρκεια εκτέλεσής τους και η τοποθεσία, θα ορίζονται  
με έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις 
εύλογες προθεσμίες που θα τίθενται. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.625,00€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι 

40.455,00€ με ΦΠΑ. 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός προέκυψε ως ακολούθως: 

- Οι κατ' αποκοπή τιμές εργασίας (που περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών και των υποχρεώσεων 
του αναδόχου όπως περιγράφονται στη περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης) έχουν 
καθοριστεί με βάση συγκριτικά στοιχεία παλαιότερων διαγωνισμών και έχει συνυπολογιστεί το 
τίμημα από την παράδοση του σκραπ που θα  εισπράξει ο ανάδοχος, και είναι οι ακόλουθες: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

 
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΤΙΜΗ (€)  
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΦΠΑ 24% 

B 225,00 € 

B1 315,00 € 

Β2 405,00 € 

Β3 450,00 € 

Β4 630,00 € 

Β5 810,00 € 

ΠΙΖΑ 225,00 € 

ΡΑΚΕΤΑ 135,00 € 

 
Το τίμημα από την παράδοση του σκραπ θα το εισπράξει ο ανάδοχος, με την υποχρέωση προσκόμισης 
στην Υπηρεσία των παραστατικών στοιχείων από τις αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 

 Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του υπευθύνου Μηχανικού, ο οποίος θα παρίσταται 
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει 
υπηρεσίες. 

Ο εκτιμώμενος, ένεκα της φύσης του αντικειμένου, αριθμός των διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών 
που θα αφαιρεθούν - αποξηλωθούν και το αντίστοιχο κόστος ανά τύπο πινακίδας - επιγραφής, είναι τα  
ακόλουθα: 

 
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

B 100 100 x 225,00 = 22500,00 

B1 4 4 x 315,00 =1260,00 

Β2 1 1  x  405,00 = 405,00 

Β3 14 14 x  450,00 = 6300,00 

Β4 1 1 x 630,00 = 630,00 

Β5 1 1 x 810,00 =810,00 

ΠΙΖΑ 2 2 x 225,00 =450,00 

ΡΑΚΕΤΑ 2 2 x 135,00 = 270,00 

 
Από την τελευταία στήλη του  παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η ενδεικτική κοστολόγηση των εργασιών 
είναι 32.625,00 € 

Επομένως ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι περίπου 32.625,00 € χωρίς ΦΠΑ.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας με βάση τους ανωτέρω πίνακες. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.  

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο 
προσφοράς. 

Αναφορικά με τον Φ.Π.Α., τις κρατήσεις και τις επιβαρύνσεις εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 
4.1 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας διακόπτεται η αφαίρεση - αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων - 
επιγραφών, ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται με το 1/3 της κατ' αποκοπήν τιμής για την αντίστοιχη εργασία. 
Στην ανωτέρω αποζημίωση περιλαμβάνονται και όλες οι καθυστερήσεις και κάθε άλλη σχετική με το θέμα 
δαπάνη. Ρητά συνομολογείται ότι αποτελεί ανωτέρα βία η διαταγή αρχής ή η δικαστική απόφαση που 
επιφέρει διακοπή της αφαίρεσης της διαφημιστικής πινακίδας - επιγραφής. 
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Σε περίπτωση που καθ' όλη τη διάρκεια μιας ημέρας δεν καταστεί δυνατή η προγραμματισμένη 
αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών για λόγους ανωτέρας βίας ή άνευ υπαιτιότητας του 
αναδόχου, ο κύριος του έργου υποχρεούται να καταβάλει στον ανάδοχο αποζημίωση ίση με το ποσό των 
τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2018) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται:      

Ι 

να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον καταστούν 
ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016 

ΝΑΙ   

ΙΙ 

εφόσον καταστούν ανάδοχοι να εφαρμόζουν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου, καθώς και να συμμορφώνονται με όλους 
τους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές 
διατάξεις. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για το 
προσωπικό της Υπηρεσίας και σε κάθε άλλο 
πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του 
Αντικειμένου και στους οποίους χορηγούνται 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 παράσχει τον 
απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του 
προσωπικού και κάθε τρίτου. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 

ΝΑΙ   

ΙΙΙ 

εφόσον καταστούν ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι α) 
ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις 
απαραίτητες και νόμιμες άδειες, β) να εφαρμόζουν 
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, 

ΝΑΙ   
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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 

IV 

να μεριμνούν για την έγκαιρη έκδοση των 
απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων 
για την εκτέλεση των εργασιών 

ΝΑΙ   

V 

να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σήμανσης 
εκτελούμενων εργασιών όπως προβλέπονται από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών και 
ισχύουν σήμερα 

ΝΑΙ   

VI 

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της σύμβασης, εφόσον καταστούν ανάδοχοι, αλλά 
και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσουν 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες  

ΝΑΙ   

VII 

να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά 
με το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ούτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να μη δεσμεύουν αυτήν 
με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση 

ΝΑΙ   

VIII 

οι υποβαλλόμενες προσφορές τους να ισχύουν για 
διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

IX 

εφόσον καταστούν ανάδοχοι παραμένουν μόνοι 
και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 
εργαζομένων στα έργα και είναι δική τους ευθύνη 
ή λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. 

ΝΑΙ   
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X 

ότι για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν 
γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από 
αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 
πρόληψης ατυχημάτων 

ΝΑΙ   

2 

 

Οι υπηρεσίες αφορούν την αφαίρεση - 
αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών 
πινακίδων & επιγραφών στα όρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον 
τεμαχισμό τους και την μεταφορά τους σε 
αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης. 
Ειδικότερα οι εργασίες που κατά περίπτωση 
απαιτείται να εκτελεστούν για να περαιωθεί η ως 
άνω εργασία είναι: 

   

Ι 

εντοπισμός και επιβεβαίωσης θέσης του πλαισίου 
και πλήρης προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων, 
καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών 
ασφάλειας και προστασίας καθώς και εκτίμηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου πριν την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να έχουν 
ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση τυχόν 
απαιτούμενες ενέργειες. 

ΝΑΙ   

ΙΙ 

εφόσον η διαφημιστική πινακίδα - επιγραφή 
ηλεκτροδοτείται να μεριμνήσει για τις απαραίτητες 
ενέργειες για την διακοπή της του ηλεκτρικού 
ρεύματος και την λήψη των απαραίτητων μέτρων 
προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια η 
αφαίρεσή της. 

ΝΑΙ   

ΙΙΙ 

να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, 
σήμανσης, ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

IV 

η καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - 
επιγραφών, ο τεμαχισμός τους και η φόρτωσή τους 
σε οχήματα μεταφοράς εφοδιασμένα με την 
απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Για την εργασία αυτή θα 
χρησιμοποιηθούν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
μέσα (π.χ. γερανοφόρο όχημα, ικριώματα, 
εξοπλισμός για τον τεμαχισμό των πλαισίων κλπ.) 

ΝΑΙ   

V 

για τις διαφημιστικές επιγραφές επί εδάφους, 
καθαρισμός του θεμελίου από εξέχοντα στοιχεία 
(βλήτρα κλπ.) 

ΝΑΙ   

VI 

η μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε 
κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης και η τήρηση των 
παραστατικών στοιχείων. Απαγορεύεται η 
προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός των 
οχημάτων μεταφοράς. 

ΝΑΙ   
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Οργανωτικά  

3 

Για την εύρυθμη συνεργασία με την Υπηρεσία, τον 
συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και την 
γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν 
προκύψουν, ο Ανάδοχος θα ορίσει αρμόδιο 
εκπρόσωπό του, προκειμένου να προβαίνει σε 
σχετική επικοινωνία με τον επόπτη της Αρμόδιας 
Υπηρεσίας για την οποία γίνεται η παροχή 
Υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

4 

Το προσωπικό που θα διατεθεί από τον υποψήφιο 
ανάδοχο θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών 
που απαιτούνται για την αφαίρεση - καθαίρεση 
των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την 
αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την 
φόρτωσή τους, την μεταφορά τους σε κατάλληλη 
μονάδα ανακύκλωσης και την τήρηση των 
παραστατικών στοιχείων. 

ΝΑΙ   

5 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διευκολύνει τις 
μετακινήσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για τις 
ανάγκες συντονισμού, επίβλεψης και παραλαβής  
του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

6 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 
γενικά παραδεκτές τεχνικές, μεθόδους, διαδικασίες 
και τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές και 
προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

7 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό για την αφαίρεση - 
καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - 
επιγραφών, την αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό 
τους, την φόρτωσή τους και την μεταφορά τους. 

ΝΑΙ   

8 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα 
κατάλληλα μέσα (πινακίδες, φωτεινά σήματα κλπ.) 
επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 
επικίνδυνων θέσεων, καθώς και να φροντίζει για 
την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων 
πρώτων βοηθειών και των τηλεφώνων άμεσης 
ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας κλπ.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. 
Επίσης για την προστασία και αντιμετώπιση 
πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, 
ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό 
πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά μέσα 
πυρόσβεσης, κατάλληλα μέσα ατομικής 

ΝΑΙ   
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προστασίας για το προσωπικό το οποίο θα 
απασχοληθεί κλπ. 

 

9 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει 
για τη λήψη έγχρωμων φωτογραφιών πριν την 
αφαίρεση των πλαισίων, κατά τις φάσεις 
αφαίρεσής του και μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας, οι οποίες θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

Προσβασιμότητα 

 

  

10 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει 
τις καλύτερες προσβάσεις μέσα/έξω από το κτίριο 
ή την ιδιοκτησία στην οποία βρίσκεται το προς 
αφαίρεση πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
περιορισμούς που επιβάλλονται από το κτίριο, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς 
στάθμευσης/φόρτωσης. 

ΝΑΙ   

11 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει 
για όλες τις απαραίτητες άδειες από τον αρμόδιο 
Δήμο (σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου), την 
Τροχαία (σε περίπτωση κατάληψης τμήματος του 
οδοστρώματος) και τους οργανισμούς Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς, για την στάθμευση και την 
κίνηση των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, 
εφόσον αυτό απαιτείται 

ΝΑΙ   

Ειδικοί όροι    

12 

Υποχρεούται να παρίσταται υπεύθυνος Μηχανικός 
(Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ), στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει 
υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου 
(ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα 
πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

13 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) σε ισχύ και θα 
καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του 
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του 

ΝΑΙ   
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Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 
658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη 
υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του 
προσωπικού του που απασχολείται στις 
περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, 
σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα 
προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας 

14 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη 
οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς 
οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της 
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού αυτού, η 
οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση 
της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, 
περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, 
απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής 
ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, 
μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα 
διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου 
παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών 
του. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ 
του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα 
ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). Η 
Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη 
και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη 
μεταφορά του προσωπικού του ανάδοχου, όσο και 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 
κατεδάφισης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από 
τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και 
υπεργολάβους αυτού.   

ΝΑΙ   

15 

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους 
κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την 
παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 
πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε 
ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές 
συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 
ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης 
των εν λόγω συμβάσεων.  

ΝΑΙ   

16 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη 
ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και 
να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας 
του απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να 
εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. 
Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή 
παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΟΡ1Κ-Γ7Κ
18PROC003369630 2018-07-04



 

 

52 

παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από 
τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής.  

17 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό 
του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί 
πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.  

ΝΑΙ   

18 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα, ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων, του 
προσωπικού του ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία 
της εκτέλεσης των εργασιών του υποψήφιου 
ανάδοχου.  

ΝΑΙ   

19 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και 
να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

20 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε 
ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών 
εκπληρώσεως) που θα χρησιμοποιηθούν από 
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 
υποχρεώσεις. 

ΝΑΙ   

 
 

Ημερομηνία και τόπος: …………..……………….. 
 

                                                                                            
 

 
Υπογραφή (-ές): …………..……………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ  

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 02/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) 
- Ονομασία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
- Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ Αναθέτουσας Αρχής: 50196 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Μεσογείων 239, Νέο Ψυχικό, 15451 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Μιχάλογλου 
- Τηλέφωνο: 2103725734 
- Ηλ. ταχυδρομείο:d.mihaloglou@attica.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.apdattikis.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικής μεταφοράς (μετακόμισης) επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού 
εξοπλισμού και αρχείου εντός του κτιρίου που στεγάζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
(Τ.Α.Σ.) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (CPV: 45220000). 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 02/2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους3; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

                                                      
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμόδιων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ l 124 
της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
3 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας ή αλλού παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ4  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                      
4 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 «όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ η με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες». 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ζητάει ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 

εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτη9· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]14 

                                                      
5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση 
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ l 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β) στον κανονισμό ΕΕΕΣ (κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ l 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης ποινικού δικαίου 
για τη διαφθορά και του πρόσθετου σε αυτήν πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
ΤΗΣ 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) «κύρωση της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν πρωτοκόλλων». 
10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της αποφάσεις – πλαίσιο του συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ l 164 της 22.6.2002, σ. 3). αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία η την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο. 
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ l 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) «πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». 
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ l 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις». 
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73). 
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Εάν ναι, αναφέρετε15: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
α) Ημερομηνία:[ ],  
σημείο-(-α): [ ],  
λόγος(-οι):[ ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)17; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν18: 

[……] 

                                                      
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης η ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο). 
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση 
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που ληφθήκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 21 
[……][……][……] 

 

                                                      
19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης η έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από 
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων η ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας η προστασίας του περιβάλλοντος η/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων η των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, η όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής η σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου22; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις23: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις24  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα25; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

                                                      
22 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 
23 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
24 Άρθρο 73 παρ. 5. 
25 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010. 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων26, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 

                                                      
26 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
27 Πρβλ άρθρο 48. 
28 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής29; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
Β: Ασφαλιστική κάλυψη 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Ο οικονομικός φορέας θα καλύψει τη σύμβαση 

με εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης για την έναντι τρίτων ευθύνη για 

υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της: 

 

 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

                                                      
29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται 
με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

α) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον εξής υπεύθυνο μηχανικό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

 

Εάν δεν διαθέτει υπεύθυνο μηχανικό 

(Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ), ο οικονομικός 

φορέας θα προχωρήσει σε σύναψη συνεργασία 

 

 

[……..........................] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

β) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση 

του τα ακόλουθα μηχανήματα και τεχνικό 

εξοπλισμό, λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας και 

υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις, για την εκτέλεση της σύμβασης:  

 

 

[……] 
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Δ: Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή στη σχετική διακήρυξη  

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει άδεια συλλογής 

και μεταφοράς η οποία να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστο τους κωδικούς ΕΚΑ των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων του Κεφ. 17 του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων  όπως 

αυτός ισχύει: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται30, εκτός εάν: 
α) η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν31. 

β) η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της υπ΄ αριθμ. 02/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και 

επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 

 
 
Ημερομηνία και τόπος: …………..……………….. 
 

                                                                                            
 

 
Υπογραφή (-ές): …………..……………….. 

 
 
 

                                                      
30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 
31 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή ή στον Αναθέτοντα Φορέα να το πράξει. όπου 
απαιτείται, τα στοιχειά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 02/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
 
ΠΡΟΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
Μεσογείων 239 
ΤΚ 154 51 Αθήνα 
 
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
…………………………………………………………………€ υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................ 
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση)................... 
β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων 
διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 40.455,00€ (σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)........................ Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ……………………………………… 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2018) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου αναδόχου φυσικού ή νομικού 
προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του υποψήφιου ανάδοχου 
σχήματος) 
 
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
 
Μεσογείων 239 & Παρίτση ΤΚ 15451 Ν Ψυχικό Τηλ 2103725773-736, fax. 2103725770 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και 

επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Προϋπολογισμός: 40.455,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24% 

1 B 100  

2 B1 4  

3 Β2 1  

4 Β3 14  

5 Β4 1  

6 Β5 1  

7 ΠΙΖΑ 2  

8 ΡΑΚΕΤΑ 2  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ημερομηνία, ……../……../2018 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 02/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Δημόσια Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών .............. (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του 
αναδόχου) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Στην Αθήνα σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (εφεξής «Α.Δ.Α.»), ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, 
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 997953577 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα από 
………………………………. και αφετέρου ο/η κ ......................... φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 
................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει 
στην …………. (περιοχή), ……………(οδός, αριθμός), Τ.Κ ......., τηλ. ................., τηλεομοιοτυπία ..............., 
ηλεκτρονική διεύθυνση ……… με Α.Φ.Μ ..................... & Δ.Ο.Υ ....................... και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον/την κ ........................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για 
Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………. απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Α. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 
«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(εφεξής Α.Δ.Α.) (Διακήρυξη 02/2018) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………........  

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών (συμπληρώνεται βάσει της 
προσφοράς του αναδόχου) της Α.Δ.Α., σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της 
προσφοράς του αναδόχου και των πινάκων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης): 

Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και 

επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Προϋπολογισμός: 40.455,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24% 

1 B 100  

2 B1 4  

3 Β2 1  

4 Β3 14  

5 Β4 1  

6 Β5 1  

7 ΠΙΖΑ 2  

8 ΡΑΚΕΤΑ 2  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ………….€ χωρίς Φ.Π.Α. (………………..€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Η παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών θα 

πραγματοποιηθεί στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Ειδικότερα οι διαφημιστικές πινακίδες - επιγραφές που θα αποξηλωθούν βρίσκονται επί της Νέας Εθνικής 

Οδού Αθηνών Λαμίας, Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Λεωφόρου Συγγρού, 

Λεωφόρου Ποσειδώνος, Λεωφόρου Λαυρίου και Αττική Οδό και περιγράφονται επακριβώς στις Εκθέσεις 

Αυτοψίας που έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία. 

Η ακριβής ημερομηνία των εργασιών, η μέγιστη διάρκεια εκτέλεσής τους και η τοποθεσία, θα ορίζονται  
με έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις 
εύλογες προθεσμίες που θα τίθενται. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία ή από την υπηρεσία που δύναται να οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο επόπτης συντονίζει την επικοινωνία με άλλες 
υπηρεσίες προκειμένου να εκδίδονται άδειες και αποφάσεις απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης 
(π.χ. από την Τροχαία, τον αρμόδιο Δήμο και τους οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την 
στάθμευση και την κίνηση των οχημάτων) και μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών 
(αστυνομία, εισαγγελία κλπ).  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής που ορίζεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το εδάφιο δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.   

Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
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επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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 των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 
προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή της υπηρεσίας από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 219. 

γ) Τεχνική έκθεση με φωτογραφίες πριν, κατά και μετά την υλοποίηση του έργου 

δ) Πιστοποιητικά παραλαβής αποβλήτων, δελτία αποστολής, ζυγολόγια, έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων 

ε) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

Το τιμολόγιο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της Λεωφ. Μεσογείων 239, Τ.Κ. 15451, Νέο 
Ψυχικό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011, 
όπως ισχύει), η οποία επιβάλλεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
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καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί 
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 
κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και 
κρατήσεων. 

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από 
τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με 
τις νέες διατάξεις. 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Δ.Α. και συγκεκριμένα 
υπάρχει η υπ’ αριθ. πρωτ. 55476/5927/03-07-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 
2018, με α/α καταχώρισής της στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας: 62236, 
για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ύψους 40.500,00€ στον ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ. 991-06/072 (ΑΔΑ: Ψ4Ω6ΟΡ1Κ-Ξ77). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της σύμβασης. 

1. Ο ανάδοχος δεσμεύεται:  

I.  να τηρεί και να εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

II. να εφαρμόζει κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και να 
συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις. Η ανωτέρω 
υποχρέωση ισχύει και για το προσωπικό της Υπηρεσίας και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 
στο χώρο του Αντικειμένου και στους οποίους χορηγούνται 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 παράσχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε 
τρίτου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

III. ότι 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. 
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IV. να μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

V. να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σήμανσης εκτελούμενων εργασιών όπως προβλέπονται από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών και ισχύουν σήμερα. 

VI. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

VII. να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να μη δεσμεύει αυτήν 
με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

VIII. η υποβαλλόμενη προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

IX. παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 
είναι δική του ευθύνη ή λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισμών. 

X. ότι για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 
πρόληψης ατυχημάτων. 

2. Οι υπηρεσίες αφορούν την αφαίρεση - αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & 
επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον τεμαχισμό τους και την μεταφορά 
τους σε αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης. Ειδικότερα οι εργασίες που κατά περίπτωση 
απαιτείται να εκτελεστούν για να περαιωθεί η ως άνω εργασία είναι: 

I. εντοπισμός και επιβεβαίωσης θέσης του πλαισίου και πλήρης προσδιορισμός των πιθανών 
κινδύνων, καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας καθώς και 
εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να 
έχουν ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση τυχόν απαιτούμενες ενέργειες. 

II. εφόσον η διαφημιστική πινακίδα - επιγραφή ηλεκτροδοτείται να μεριμνήσει για τις απαραίτητες 
ενέργειες για την διακοπή της του ηλεκτρικού ρεύματος και την λήψη των απαραίτητων μέτρων 
προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια η αφαίρεσή της. 

III. να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σήμανσης, ασφαλούς κυκλοφορίας και 
εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

IV. η καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, ο τεμαχισμός τους και η φόρτωσή τους 
σε οχήματα μεταφοράς εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα μέσα (π.χ. γερανοφόρο όχημα, ικριώματα, εξοπλισμός για τον τεμαχισμό των 
πλαισίων κλπ.)  

V. για τις διαφημιστικές επιγραφές επί εδάφους, καθαρισμός του θεμελίου από εξέχοντα στοιχεία 
(βλήτρα κλπ.) 

VI. η μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης και η τήρηση των 
παραστατικών στοιχείων. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων εντός των 
οχημάτων μεταφοράς. 
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Οργανωτικά 

3. Για την εύρυθμη συνεργασία με την Υπηρεσία , τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών και την 
γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπό του 
τον/την κ. …………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 
Α.Δ.Α. 

4. Το προσωπικό που θα διατεθεί από τον ανάδοχο θα εκτελέσει το σύνολο των εργασιών που 
απαιτούνται για την αφαίρεση - καθαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων - επιγραφών, την 
αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την φόρτωσή τους, την μεταφορά τους σε κατάλληλη μονάδα 
ανακύκλωσης και την τήρηση των παραστατικών στοιχείων. 

5. Ο ανάδοχος θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για τις ανάγκες 
συντονισμού, επίβλεψης και παραλαβής  του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

6. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, μεθόδους, 
διαδικασίες και τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο ανάδοχος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αφαίρεση - καθαίρεση των διαφημιστικών 
πινακίδων - επιγραφών, την αποσυναρμολόγηση - τεμαχισμό τους, την φόρτωσή τους και την 
μεταφορά τους.  

8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα (πινακίδες, φωτεινά σήματα κλπ.) επισήμανσης 
και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και να φροντίζει για την ύπαρξη 
διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών και των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας κλπ.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. Επίσης για 
την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για 
παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης, κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό το 
οποίο θα απασχοληθεί κλπ. 

9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη λήψη έγχρωμων φωτογραφιών πριν την αφαίρεση των 
πλαισίων, κατά τις φάσεις αφαίρεσής του και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, οι οποίες θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία. 

Προσβασιμότητα 

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιολογήσει τις καλύτερες προσβάσεις μέσα/έξω από το κτίριο ή την 
ιδιοκτησία στην οποία βρίσκεται το προς αφαίρεση πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς 
που επιβάλλονται από το κτίριο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους περιορισμούς 
στάθμευσης/φόρτωσης. 

11. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες άδειες από την Τροχαία, τον αρμόδιο 
Δήμο και τους οργανισμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για την στάθμευση και την κίνηση των 
οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, εφόσον αυτό απαιτείται. 

Ειδικοί όροι 

12. Υποχρεούται να παρίσταται υπεύθυνος Μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ), στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει 
υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα 
να έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων 
(Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) σε ισχύ και θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη 
του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 
658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού 
του που απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση 
σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
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14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε 
τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού αυτού, η οποία ανακύπτει 
από ή οφείλεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων 
θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης 
και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός 
λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του. Στην κάλυψη θα 
περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της 
Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 
προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως 
συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

15. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος 
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των 
υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται 
από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών 
κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

16. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και 
να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να 
εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή 
παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους 
υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 

17. Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 
εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα, ζημία ή βλάβη προσώπων, 
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των εργασιών 
του υποψήφιου ανάδοχου.  

19. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

20. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών εκπληρώσεως) που 
θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και 
για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. …/…-..-... εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της ……… Τράπεζας/Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού …..,… ευρώ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Α.Δ.Α. έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το άρθρο 9 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
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ειδικότερα ορίζει. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συμβατικού αντικειμένου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επιστροφή 
της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου, την 
εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 και την 
παρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Α.Δ.Α.. Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση της σύμβασης χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Α.Δ.Α., η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις που προβλέπονται για αθέτηση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την 28η 
Δεκεμβρίου 2018. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται 
υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016. 

Η ακριβής ημερομηνία των εργασιών, η μέγιστη διάρκεια εκτέλεσής τους και η τοποθεσία, θα ορίζονται  
με έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις 
εύλογες προθεσμίες που θα τίθενται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Α.Δ.Α. μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του αναδόχου καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
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από αυτήν, με απόφαση της Α.Δ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Α.Δ.Α., που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου, ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης εκ μέρους του 
αναδόχου, υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής παραλαβής, αθέτησης ή πλημμελούς 
τήρησης και εφαρμογής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, για τους οποίους, συμφωνείται με 
την υπογραφή της παρούσας μεταξύ των μερών, ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Α.Δ.Α. 
δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να επιβάλλει εις βάρος του κυρώσεις τηρούμενων 
των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Α.Δ.Α. δικαιούται να απαιτήσει από 
τον ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 
203, 218 και 220 του ν. 4412/2016 και των όρων του άρθρου 11 (Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – 
Κυρώσεις) της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας 
σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της Α.Δ.Α. 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, έπειτα από την άσκηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 της παρούσας διοικητικών 
προσφυγών. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 
αναφύονται μεταξύ τους.  

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 Α.Δ.Α., το δε άλλο παρελήφθη από τον ανάδοχο. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο Συντονιστής 
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

 
 
 
 

  Σπυρίδων Κοκκινάκης 

Για τον ανάδοχο 
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