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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική  Έκθεση 

2. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

4. Σχέδιο  Διακήρυξης 

5. Παράρτημα (Έντυπο  Προσφοράς) 
6. Παράρτημα  2 ( Έντυπο  Τ.Ε.Υ.Δ. ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

CPV : 66514110-0 

  

 

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

Η  παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  και  αφορά  την  ασφάλιση  όλων  των  οχημάτων  και  των  

μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  Φυλής , όπως  φαίνονται  στους  παρακάτω  πίνακες  για  χρονικό  

διάστημα  ενός (1) έτους  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σχετικής  σύμβασης ,                                                    

( Μάρτιος  2019) . 

Η  ασφάλιση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412 / 2016 και του Ν. 3463 / 2006                      

( Νέος  Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων )  καθώς  και  των  ισχυουσών  διατάξεων  και  της  

νομοθεσίας  περί  ασφάλισης  κτιρίων  και  οχημάτων , μετά  από  συνοπτικό μειοδοτικό  

διαγωνισμό  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  

τιμή  προσφοράς. 

 

Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  να  ανέλθει  στο  μικτό  ποσό  των  70.000 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% και των λοιπών επιβαρύνσεων και θα καλυφθεί από τους επιμέρους Κ.Α. κάθε 

υπηρεσίας όπου ανήκουν τα οχήματα , του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής για τα έτη 2019 και 

2020 . 

 

Για  όλα  τα  οχήματα  η  ασφάλιση  θα  περιλαμβάνει  τα  κατώτατα  όρια  υποχρεωτικής  

ασφάλισης  που  ορίζει  ο  νόμος ,  δηλαδή :  Σωματικές  βλάβες  έναντι τρίτων  , Υλικές  ζημίες  

έναντι  τρίτων , Βλάβες  αστικής  ευθύνης , Νομική  προστασία,  Θραύση  κρυστάλλων χωρίς 

απαλλαγή σε μη συμβεβλημένα συνεργεία και με όριο κάλυψης 1.000 € , Προστασία  ασφαλίστρου.   

Τυχόν  επιπλέον  προσφερόμενες  καλύψεις  πέραν  των  απαιτούμενων , θα  πρέπει  να  αναγράφονται 

στην  προσφορά  των  υποψήφιων  αναδόχων.                                                                                                                                                                    

Η  ασφαλιστική  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  θα  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.Δ. 400/70 , του  

Ν. 489/76 ,  όπως  αυτός  συμπληρώθηκε , τροποποιήθηκε  και  ισχύει  μετά  την  κωδικοποίησή  του  

από  το  Π.Δ. 237/86  και  του   Ν. 2496/97  στο  βαθμό   που  δεν  αντίκειται  στις  διατάξεις  του  ως  

άνω  ειδικού  Νόμου  489/76.   

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

1)  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 35 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 20.6253.10001)   /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  25.000 € 

 
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

1 ΚΗΙ 5268 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K872848 38 2004 

2 ΚΗΟ 5500 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K871298 38 2004 

3 ΚΗΗ 3219 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216243 41 2008 

4 ΚΗΗ 3220 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216225 41 2008 

5 ΚΗΗ 3221 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216204 41 2008 

6 ΚΗΗ 3222 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216233 41 2008 

7 ΚΗΙ 8240 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1LG0302521912 35 2008 

8 ΚΗΙ 7028 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K933120 38 2005 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

CPV : 66514110-0 

  

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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9 ΚΗΗ 3243 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L366518 72 2009 

10 ΚΗΗ 3244 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L368032 72 2009 

11 ΚΗΗ 3245 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365221 72 2009 

12 ΚΗΗ 3252 ΜΕRCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9321431L384785 72 2009 

13  ΚΗΗ 3247 MERSEDES ΦΟΡΤΗΓΟ -  
ΑΡΠΑΓΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9505031L365470 38 2009 

14 ΜΕ 112057 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700471L406963 177 2009 

15 ΜΕ 107499 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZA950110008C38054 146 2008 

16 ΜΕ 107500 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZA950110008C38055 146 2008 

17 ΜΕ 112109 MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ   

ΚΑΔΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700631L344792 177 2009 

18 ΚΗΗ 3201 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220052 10 2008 

19 ΚΗΗ 3202 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220049 10 2008 

20 ΚΗΗ 3203 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220050 10 2008 

21 ΚΗΗ 3204 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220048 10 2008 

22 ΚΗΗ 5564 ΚΙΑ JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ U6YJE55258L017558 14 2008 

23 ME 119812 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSE81345254 101 2011 

24 ΚΗΟ 5415 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K479100 38 2000 

25 ΚΗΟ 5455 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9521431K742287 72 2002 

26 ΚΗΙ 8245 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9321431L248270 72 2008 

27 ΜΕ 117211 MATHIEU ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40083/VF9ZB3RO1AT6

07083 
150 2010 

28 ΜΕ 117214 IVECO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC50A3205827816 146 2010 

29 ΚΗΙ 8222 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L122894 72 2006 

30 ΚΗΙ 8223 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L120765 72 2006 

31 ΚΗΗ 3231 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217718 41 2009 

32 ΚΗΗ 3232 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217584 41 2009 

33 ΜΕ 117125 SO.CA.GE. 

MERCEDES 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB674042-15-764306 140 2010 

34 ΜΕ 117124 SCHORLING 

MERCEDES 

ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB674044-25-505551 140 2010 

35 ΚΗΗ 6198 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ XLRAE55GF0L431898 40 2014 

 

                               

                              2)   ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 6 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 25. 6253.10001)  /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  5.000 € 

 

 

 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

36 
ΚΗΟ 5451 V.W. ΚΛΕΙΣΤΟ   

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV2ZZZ9KZ1R516503 10 2002 

37 
ΚΗΗ 3205 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220047 10 2008 

38 
ME 119811 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSE81345299 101 2011 

39 
ΚΗΗ 5387 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB67504615459167 36 1990 

40 
ΜΕ 117128 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3D-4/353159/P 73 2010 

41 
  FORD 

TRANSIT 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFOLXXBFL1B58363 17  
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 3)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 15 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 35. 6253.10001)   /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : 8.000 € 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

42 ΚΗΗ 3248 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365562 72 2009 

43 ΚΗΗ 3249 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L364447 72 2009 

44 ΚΗΗ 3250 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365401 72 2009 

45 ME 113475 JCB   ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCST81345127 101 2009 

46 ΚΗΗ 3269 VOLK/GEN ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ24ZFH031038 14 2001 

47 ΜΕ 110157 BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ A3L4-11013 61 2010 

48 ΚΗΗ 3275 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9061531N414419 15 2010 

49 ΚΗΟ 5388 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67504615459215 34 1990 

50 ΚΗΗ 3239 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594035788 10 2009 

51 KHH 3240 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594035909 10 2009 

52 KHH 3241 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594031916 10 2009 

53 ΚΗΗ 3236 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594031922 10 2009 

54 ΚΗΗ 3237 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594036244 10 2009 

55 ΚΗΗ 3238 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594038285 10 2009 

56 ΚΗΗ 5568 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220053 10 2008 

 

 

 

4)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 15 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 15.6253.10001 )   /   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  6.000 € 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

57 ΚΗΟ 5481 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0KXXGBVKLR91140 14 2003 

58 ΚΗΟ 5474 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFOHXXGBVH5K71365 17 2003 

59 ΚΗΙ 8203 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMJWWH7WP4U557150 16 2005 

60 ΚΗΙ 8220 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WD860147710947990 20 1995 

61 ΖΤΚ 924 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33AX35010203 2 2004 

62 ΖΤΧ 145 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ZDCKF08A07F167902 2 2007 

63 ΚΗΟ 5353 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ W0L000071T3031512 10 1996 

64 ΚΗΟ 5354 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOL000071T3030243 10 1996 

65 ΚΗΟ 5355 SUZUKI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ JSAEDA21VOB150587 7 1996 

66 ΚΗΟ 5478 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ JMBGZPO2VNA001044 11  

67 ΚΗΟ 5386 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB60048513061071  1990 

68 ΚΗΟ 3302 FORD ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SFALXXBDVLSK01374 14 1995 

69 ΚΗΗ 3282 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VF1C068AE31440124 8 2004 

70 ΚΗΗ 3281 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOTFF19W5002742 10 1997 

71 ΚΗΟ 4554 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 385070-14-339973 57 1982 
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5)  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 22 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 10.6253.10001)   /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  12.000 € 
 

Α/Α ΑΡ . ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

72 ΚΗΗ 3206 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276217996 10 2008 

73 ΚΗΗ 3211 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243470 10 2008 

74 ΚΗΗ 3212 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276218951 10 2008 

75 ΚΗΗ 5563 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243471 10 2008 

76 ΚΗΗ 3214 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243472 10 2008 

77 ΚΗΗ 3215 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243827 10 2008 

78 ΚΗΙ 8248 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ TSMMZA11S00200719 10 2008 

79 ΚΗΟ 5475 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066897 11 2003 

80 ΚΗΗ 3278 AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WAUZZZ8DZWA031825  2002 

81 ΚΗΟ 5425 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WDB2020181A395498 13 2001 

82 ΚΗΗ 3277 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066778 11 2002 

83 ΚΗΙ 8202 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VSSZZZ6KZTR176529 10 2005 

84 ΚΗΟ 5479 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VSSZZZ6KZXR328935 10 2003 

85 ΚΗΟ 5352 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ JSAETD11V00200043 14 1996 

86 ΚΗΟ 5470 HUNDAI JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066915 11 2002 

87 KHH 3274 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WME4513801K319380 7 2010 

88 ΚΗΗ 3272 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WME4513321K197880 7 2010 

89 ΚΗΗ 3253 JEEP ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 1J8FFN8W07D339299 17 2009 

90   DAEWOO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KLANF19714K025826 10  

91   OPEL  ASTRA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOAHL4858047943 10  

92 KHH 5572 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ SJNFDNJ11U2010032 11 2010 

93 BNA 385 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ JS1B1112100114799 2 2008 

 

 

 

6)  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 13 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 30.6253.10001)   /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  13.000 € 
 

 
Α/Α ΑΡ . ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

94 ΚΗΗ 3217 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220054 10 2008 

95 ΚΗΗ 3218 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220046 10 2008 

96 ΚΗΟ 5362 MERSEDES    ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65154215718236 90 1997 

97 ΚΗΟ 5405 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAF050439M073309 72 2000 

98 ΚΗΟ 2594 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YB1E6A115JB422886 33 1989 

99 ΚΗΙ 8229 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2JSGOC17B449998 77 2007 

100   OPEL  COMBO ΦΟΡΤΗΓΟ BENZINH WOLOZCF0694034369 10  

101   MERCEDES 

SPRINTER 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WDB9030621P569621 16  

102   TOYOTA 

HIACE 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖΙΝΗ - 

ΑΕΡΙΟ 

ΤΤ121ΘΚ2300005741 19  
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103 ΜΕ 117129 JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSH91617351 101 2010 

104 ΜΕ 117127 CATERPILLAR ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3ALOO891 31 2010 

104 ΜΕ 121841 CATERPILLAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14K1093 125 2011 

106 ΜΕ 117126 BEILHACK-

UNIMOG 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB4271121W180413 145 2010 

 

 

7)  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 2 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.  ( 40.6253.10001)   /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :  1.000 € 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

107 ΚΗΗ 3207 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220051 10 2008 

108 ΚΗΗ 3208 KIA JΕΕP ΒΕΝΖΙΝΗ U6YJE55258L016433 14 2008 

 
Σημείωση :  Σε  όσα  από  τα  παραπάνω  οχήματα  δεν  αναγράφεται  ο  αριθμός  κυκλοφορίας , 

έχουν  αγορασθεί  πρόσφατα  από  το Δήμο  και  εκκρεμεί  η  διαδικασία  έκδοσης  πινακίδων .  

 

Ο  ανάδοχος , εκτός  των  αναγραφομένων  στους  παραπάνω  πίνακες  αυτοκινήτων  και  

μηχανημάτων  έργου , έχει  την  υποχρέωση  ασφάλισης  και  όσων  πιθανόν  προμηθευτεί  ο  

Δήμος  ή  θέσει  σε  κυκλοφορία  κατά  την  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  .   
 
 

  
 

ΦΥΛΗ  ,   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2018 

 

                                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 21 - 12 - 2018  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

   

Χατζόπουλος  Χαρίλαος 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός 

 Μαραγκός  Νικόλαος 

Αρχιτέκτων                           

Πολιτικός  Μηχ/κός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η  δαπάνη  για  την  ασφάλιση  των παραπάνω  οχημάτων, προϋπολογίζεται  να  ανέλθει  στο  μικτό  

ποσό  των  70.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των λοιπών επιβαρύνσεων  και  

θα  αντληθεί  από  τους  Κωδικούς  Αριθμούς  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  ως  εξής :  

1)  Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού : 25.000 € .  ( Κ.Α. 20.6253.10001)    

2)  Υπηρεσία  Ύδρευσης , Άρδευσης  και  Αποχέτευσης :  5.000 € . (K.A. 25.6253.10001) 

3)  Υπηρεσίες  Πρασίνου :  8.000 € .  (K.A. 35.6253.10001)                                                                                                            

4)  Υπηρεσίες   Πολιτισμού , Αθλητισμού  &  Κοινων.  Πολιτικής :  6.000 €   (K.A. 15.6253.10001)                                            

5)  Διοικητικές  και  Οικονομικές  Υπηρεσίες :   12.000 € . (K.A. 10.6253.10001)                                                      

6) Τεχνική  Υπηρεσία :  13.000 €.   (K.A. 30.6253.10001)                                                                                 

7)  Υπηρεσία  Δόμησης  :  1.000 € .  (K.A. 40.6253.10001)                                                                                                        
 

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Δήμου  των  οικονομικών  ετών  

2019  &  2020. 

 
 

 

ΦΥΛΗ  ,   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2018 

 

                                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 21 - 12 - 2018  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

   

Χατζόπουλος  Χαρίλαος 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός 

 Μαραγκός  Νικόλαος 

Αρχιτέκτων                           

Πολιτικός  Μηχ/κός 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

CPV : 66514110-0 

  

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο  

Αντικείμενο  της  ασφάλισης 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων 

έργου του Δήμου.  

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  Ισχύουσες  διατάξεις

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας ασφάλισης υπάγονται στις διατάξεις: 

 Του Ν.4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών  και  

Υπηρεσιών ( προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014 / 24 / ΕΕ και  2014 / 25 / ΕΕ ) . 

      Του Ν.3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Το N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 Του Ν.4013/10 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86Α) Τροποποίηση. 

 Του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 « Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » , όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85 . 

 Του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» . 

 Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»  

 Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»  

 Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 

2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 

(Φερεγγυότητα ΙΙ)», καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.                                                                                                                           

Νόμοι, Π.Δ. και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 

θεσμικού πλαισίου της. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

CPV : 66514110-0 

  

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο   

Προϋπολογισμός  και  τρόπος  εκτέλεσης   
Ο προϋπολογισμός της ασφάλισης των οχημάτων ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24% και των λοιπών επιβαρύνσεων.  
Η εκτέλεση της ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό 

και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή  προσφοράς . 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο 

  Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της ασφάλειας , μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του  διαγωνισμού, 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  316  του  Ν  4412 / 2016 , είναι  υποχρεωμένος  να  προσέλθει  προς  

υπογραφή  της σχετικής  σύμβασης  εντός  χρονικού  διαστήματος 20  ημερών  από  την  

κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης.                                                                                                 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο   

Εγγύηση  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  

σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ και  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σύμφωνα  

με  το  άρθρο  72  του  Ν. 4412 / 2016 .                                                                                                               

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλειας μετά την 

οριστική παραλαβή του  συνόλου  του  αντικειμένου  της  σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  Ποινικές  ρήτρες – έκπτωση  του  αναδόχου 

Ο ασφαλιστής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  στα  

άρθρα  203 και  105  του  Ν. 4412 / 2016 .                                                                                                         

Επίσης είναι  δυνατόν  να  του  επιβληθούν  ποινικές  ρήτρες  αν  εμπέσει  σε  κάποια  από  τις  

περιπτώσεις  του  άρθρου  218 του  Ν. 4412 / 2016 .   

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
   Πληρωμή – φόροι – τέλη – κρατήσεις  

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ανά εξάμηνο.                              

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού . 

 

 

ΦΥΛΗ  ,   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2018 

 

                                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 21 - 12 - 2018  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

   

Χατζόπουλος  Χαρίλαος 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός 

 Μαραγκός  Νικόλαος 

Αρχιτέκτων                           

Πολιτικός  Μηχ/κός 
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ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: « ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ »  

 

Ο  Δήμαρχος  Φυλής, 
Έχοντας  υπόψη:  

1.   Το Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

2.   Το Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α΄87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.   Το Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

4.   Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4250/2014 και ισχύει.  

5.   Το N. 4013/2011, (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

6.   Την παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

7.   Το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/2013.  

8.   Το Ν. 3861/2010, (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο (Πρόγραμμα διαύγεια)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9.   Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του N. 4013/2011, (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 « Περί υποχρεωτικής 

ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » , όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85 . 

12.  Το Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει . 

13. Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»  

14. Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»                                                          

15.   Το Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 

2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 

(Φερεγγυότητα ΙΙ)», καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

CPV : 66514110-0 

  

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.                                                        

16.  Την υπ’ αριθ. ……. μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου . 

17.  Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ: ………………….. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας με  τίτλο: « Ασφάλιση  οχημάτων  του  Δήμου  Φυλής ».  

 

Άρθρο 1: Περιγραφή  της  παροχής  υπηρεσίας – Προϋπολογισμός 

Ο  διαγωνισμός  αφορά την  ασφάλιση  όλων  των  οχημάτων  και  των  μηχανημάτων  έργου  του  

Δήμου  Φυλής , όπως  αυτά  φαίνονται  στους  πίνακες  των  οχημάτων  ανά  υπηρεσία , οι  οποίοι  

παρατίθενται  στην  Τεχνική  Έκθεση  της  παρούσας  μελέτης ,  για  χρονικό  διάστημα  ενός (1) 

έτους  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σχετικής  σύμβασης .                                                                                                                                        

Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  να  ανέλθει  στο  μικτό  ποσό  των  70.000 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24% και  των  λοιπών  επιβαρύνσεων και  θα  καλυφθεί  από  τους  επιμέρους  Κ.Α. 

κάθε  υπηρεσίας  όπου  ανήκουν  τα  οχήματα , του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Φυλής  για  τα 

έτη  2019  και  2020 . 

Η  ασφάλιση  των  οχημάτων , κατατάσσεται  στον  Κωδικό  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων  (CPV) : 66514110-0 . 
 

Άρθρο 2: Τόπος  και  χρόνος  διενέργειας  του  διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση :  Πλατεία 

Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων γενικών υπηρεσιών, η οποία θα συνεδριάσει σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθούν 

από την Οικονομική Επιτροπή.                                                                                                                              

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.                                                                                                            

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης από τις υπηρεσίες 

του Δήμου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.                                                                                            

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να 

ορισθεί και νέα ημερομηνία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.                                                                                                                                                           

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται, σε 

ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου , www.fyli.gr ( Αναθέτουσα  Αρχή ).                           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες , στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Φυλής , 

Πλατεία Ηρώων 1, Τ.Κ. 13341.                                                                                                               

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 213-2042731 , 213-2042716 . FAX: 213- 2042714.                         

Αρμόδιος υπάλληλος: Τριβέλλα  Δήμητρα . 

Άρθρο 3 : Σειρά  Ισχύος  των  Εγγράφων  της  σύµβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του                                             

Ν. 4412 / 2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του (ΤΕΥΔ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  

γ) το συμφωνητικό 

δ) η τεχνική έκθεση  

ε) συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω . 
 

Άρθρο 4 : Δικαιούμενοι  Συμμετοχής  
4.1  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 

Ελλάδα δραστηριότητα ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις 

ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» όπως ισχύει 

αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.                                                  

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιάς ή 

ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης 

συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας 

προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 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 ΣΔΣ, 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 Ι 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.                                                                          
Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις.                                                                                                                                  

Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε 

ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης 

οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής 

υπηρεσιών.  

4.2  Υπεργολαβία . Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης 

εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.  
 

Άρθρο 5 : Αποκλεισμός  υποψηφίων   
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

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:  

5.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:                                                                                                                                                                     

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),                                                                                                      

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 
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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 

τελεσίδικη 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.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές.                                                                                                                   

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

5.2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.                                                                                                                                       

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 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 που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

5.3.  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 
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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,  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

σύνηψε 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 των 

οικονομικών φορέων 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 προηγούμενης σύμβασης, 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 

ακεραιότητα του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

5.4  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

5.5  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιαδήποτε ένωση 

οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.   

 

Άρθρο 6 : Κριτήρια  επιλογής  
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται 

από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 

-  Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και να 

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις 

ασφαλίσεις  πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει , αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των  

ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.  

-  Να ασκούν δραστηριότητα νόμιμα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών                

( μη συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος ) , δηλαδή να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον οικονομικές  

χρήσεις  π.χ. 2016 & 2017 και ο δείκτης αποδοτικότητας της εταιρίας τους ( καθαρά αποτελέσματα  

χρήσης προ φόρων / ίδια κεφάλαια ) να είναι μεγαλύτερος του 15% για κάθε έτος .    

- O Μέσος Όρος χρήσεων των ιδίων κεφαλαίων για τα τρία (3) τελευταία έτη , να είναι τουλάχιστον 

60.000.000 € (ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών) .                                                                                                                                                     

- Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ( φιλικός  διακανονισμός της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
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– ΕΑΕΕ – έτσι  ώστε να αποφεύγονται οικονομικές εμπλοκές σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της 

αδυναμίας προπληρωμής ζημιών από την αναθέτουσα αρχή . 

- Να έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον παρόμοια παροχή υπηρεσίας , αναλόγου μεγέθους με  

αυτή του παρόντος διαγωνισμού , σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα .                                                                                                              

 

Άρθρο 7 : Περιεχόμενο  προσφορών  
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα – αποστολέα .  

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:  

(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7.1 της παρούσας διακήρυξης. 

(β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία (άρθρου 7.2 της παρούσας).  

(γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρου 7.3 της παρούσας). 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές 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).                                 

Επίσης ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. Παροχή διευκρινήσεων Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών – 

διευκρινίσεων μπορούν να υποβάλλονται εγκαίρως.   

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

 

7.1  Περιεχόμενο φακέλου « δικαιολογητικά συμμετοχής »                                                                                     
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη                                         

« Δικαιολογητικά Συμμετοχής » τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση 

των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016: 

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 

της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης).  

Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr 

και www.hsppa.gr. Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της 

εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού και των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην 

προκήρυξη διαγωνισμού. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Παράρτημα της διακήρυξης 

και αναπόσπαστο τμήμα αυτής διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να το 

συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το υποβάλλουν σε έντυπη μορφή.  
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Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/α πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6).  

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

αυτή αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

 

7.2  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  
Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επάρκειας επί του αντικειμένου της μελέτης και να αποδείξει τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, υποβάλλοντας στον ξεχωριστό  φάκελο με την ένδειξη                       

« Τεχνική Προσφορά » , τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται πιο κάτω.                                                    

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα 

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστον προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Συγκεκριμένα  πρέπει  να  προσκομισθούν: 

1) Απλό φωτοαντίγραφο από την δημοσίευση των ισολογισμών για τα τρία (3) τουλάχιστον 

τελευταία έτη στο προβλεπόμενο έντυπο δημοσίευσης ( Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως , 

Τράπεζα της Ελλάδος κλπ ) ή τον αντίστοιχο διαδικτυακό σύνδεσμο που θα είναι σε ισχύ κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού .   

2) Συνοπτικό πίνακα όπου θα αναγράφονται τα κυριότερα στοιχεία σύμφωνα με τις  δημοσιευμένες  

οικονομικές  καταστάσεις , όπως : 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016 2017 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων (1)   

Ίδια κεφάλαια (2)   

Δείκτης αποδοτικότητας (1) / (2)   

Σύνολο ενεργητικού   

Δάνεια   

   Ο ανωτέρω πίνακας  θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα ή άλλα στοιχεία με βάση 

τα οποία θα γίνει επαλήθευση . 

3) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή ολοκλήρωσης της εργασίας ( που να αφορά παρόμοια 

παροχή υπηρεσιών με αυτή του παρόντος διαγωνισμού), εάν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι Δημόσια 

αρχή ή Επιστολή Βεβαίωσης προς τον Δήμο Φυλής , με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

υπεύθυνου έναντι του Νόμου, εάν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι ιδιωτικός φορέας , όπου θα 

αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και η διάρκεια της 

ασφαλιστικής κάλυψης . 

4) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας , από αναγνωρισμένο φορέα 

( διαπιστευμένο στο ΕΣΥΔ ή άλλο κατάλληλο Οργανισμό του εξωτερικού ), του υποψηφίου 

αναδόχου , με το οποίο θα πιστοποιείται η ικανότητα εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών .                

5) Πιστοποιητικό ή άλλο τρόπο απόδειξης της εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Σ.Α.Π.) έτους 2018 , της Ένωσης 
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Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) , ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 

του (ημεδαπής ή αλλοδαπής) , με την οποία θα πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του και 

με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ παρόμοιο με αυτό της ΕΑΕΕ .  

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού .  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία κλπ , τότε απαιτείται αντίστοιχο 

πιστοποιητικό για κάθε μέλος .                      

6) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου , όπου θα αναφέρει τα σημεία εκείνα των αναλυτικών όρων 

της Διακήρυξης που δεν αποδέχεται ( εάν υπάρχουν) . 
 

 Σε περίπτωση που στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου αναδόχου ( συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας), ορισμένα από τα απαιτούμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά , δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων , πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ , να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου αναδόχου ή (στα κράτη που δεν προβλέπεται) , 

Ένορκη Βεβαίωση με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψηφίου αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση . 

 Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ , μαζί με την 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου εντός του «φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής» . 

Επίσης η Τεχνική προσφορά θα αναφέρει τα οχήματα που θα ασφαλίσει , τις ασφαλιστικές 

καλύψεις και τον χρόνο ασφάλισης.  

 

7.3  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» & τρόπος σύνταξης  
Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 

η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.                                                                                                            

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι συντεταγμένη, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το 

έντυπο οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στην μελέτη . 

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.  

2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και η συνολική δαπάνη αριθμητικώς και 

ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος.  

3. Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

6. Η σύγκριση των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου θα γίνεται μόνο στην τιμή του συνόλου της προσφοράς. 

7. Επισημαίνεται ότι η προκύπτουσα τιμή, της συμμετοχής της οικονομικής προσφοράς για το 

σύνολο των οχημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

 

Άρθρο 8 : Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών  
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά.                            

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο πρωτοκόλλου 

του Δήμου Φυλής , Δ/νση:  Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341, μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα από αυτή της διεξαγωγής του διαγωνισμού.                                                                          

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης.                                                                                                  

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της 
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καθορισμένης προθεσμίας.                                                                                                                                                    

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. 

Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 

αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων.                                                                                                                                               

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

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.  

Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας και τα 

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.                                                                                                           

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.                                         

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 9: Αντίγραφα  
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων :  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 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 νόμου 4250/2014.                                                                                         

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 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 : 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά 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). Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις 

οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), 

πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων :                                                                                                    

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 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 νόμου 4250/2014. 
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4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα : 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

5. Οι εγγυήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο.  

6. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι 

ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

7. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.                                          

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να 

υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται 

για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.  

Δεν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις θεώρηση. 

 

Άρθρο 10 : Εχεμύθεια  
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς 

και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.                             

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας.   

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  
 

Άρθρο 11: Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.                                                   

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.                                                                                                                                                        

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς 

που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 

και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

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 τους, 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.  

 

Άρθρο 12: Εγγυήσεις                                                                                                                    
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

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.  
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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 γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τους όρους 

του άρθρου 25 της διακήρυξης. 

1. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης : 

Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

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. - 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 

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,  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 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 ημερομηνία διενέργειας 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) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. –  

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  
 

Άρθρο 13: Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών  
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.                                                                                   

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:                                                                                                                      

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
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αρμόδια επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο.  

Η αρμόδια επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη της.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

β) Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση την 

ανωτέρω μελέτη.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες που δεν 

έχουν αποκλειστεί κατά τα προηγούμενα στάδια α΄ και β΄ και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Τέλος η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, το οποίο 

περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κατά φθίνουσα σειρά.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
 

Άρθρο 14 : Διευκρινίσεις  
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες 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, χωρίς να έχει 

ζητηθεί, 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 δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 

ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (A' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 

της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 

πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί . 
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 Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης . 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 

που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν.  

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και 

δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε 

σχέση με τις λοιπές .  Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 

διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  
 

Άρθρο 15: Πρόσκληση  για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  
15.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω 

(σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρων 73 και 74 του                                

Ν. 4412 / 2016), καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 6 της 

παρούσας διακήρυξης, (άρθρου 75 του Ν. 4412/2016).  
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος τους, αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης για την υποβολή τους.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

πρωτόκολλο του Δήμου. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.  

Στο σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  

γ. Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης,  

δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

15.2  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:  

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 5 παράγραφος 5.1 της 

παρούσας διακήρυξης). 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - οι διαχειριστές των 

ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), - οι διαχειριστές των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), - ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

του νομικού προσώπου. 
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Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα 

που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του  

Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 

αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.  

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 

προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα των αναφερόμενων σε αυτό 

καταδικαστικών αποφάσεων.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, σε 

ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του 

στην Ελλάδα 

 - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) 

και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση με την εταιρεία. 

3. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, στην οποία να 

δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση.  

4. Φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής: 

Φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση.  

Νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασμό ή σε οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία.  

6. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας εγκατάστασής 

τους, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν 

συνάδει με το συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Ειδικότερα στην περίπτωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπηρεσιών ασφάλισης 

μεταφορικών μέσων, εφόσον οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
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καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν 

λόγω οργανισμού με την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.  

7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Συγκεκριμένα, υποβάλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή .  

8. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου τα οποία, κατά 

περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:  

- Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ή το 

τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η. 

 - Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. 

και Ε.Ε.  

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει 

την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

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

στην οποία:  

α) αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος 

ανάδοχος και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,  

β) δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 

γ) δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

15.3  Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και 

στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

 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 ανωτέρω περιπτώσεις, 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 ανωτέρω. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να 

έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων 

υποβάλλονται. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση 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).  

15.4   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. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
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επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, 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, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 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, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης), ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 

του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονομική επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 16 : Υποχρεώσεις  αναδόχου - Κατακύρωση  
16.1  Ο ανακηρυχθείς μειοδότης έχει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα σχετικά 

συμβόλαια.  

16.2  Ο μειοδότης στα πλαίσια του δικαιώματος προαίρεσης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα 

οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Φυλής που θα αποκτηθούν και θα τεθούν σε κυκλοφορία στην 

διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν, 

μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με τους 
ίδιους όρους όπως αυτοί προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τιμές ασφάλισης όπως 

αναφέρονται στην προσφορά του.  

16.3  Τα συμβόλαια παραδίνονται στο Γραφείο Κινήσεως του Δήμου ( εργοτάξιο ) . 

16.4  Ο ανάδοχος δεν θα δέχεται οποιαδήποτε δήλωση ατυχήματος παρά μόνο από την αρμόδια 

υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος – Γραφείο Κίνησης).  

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
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από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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 και  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης,                    

(άρθρο 80 του Ν. 4412/2016), έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή. 

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

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη ματαίωση της διαδικασίας, την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του  

Ν. 4412/2016), εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι απαραίτητοι όροι και 

προϋποθέσεις.  

 

Άρθρο 17 : Οψιγενείς  μεταβολές  
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα 

της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της σύμβασης.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 

ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης.  

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις - Διοικητικές  προσφυγές  
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:  

α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής). 

Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

β. κατά της διακήρυξης.  

Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν. 4412/2016.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 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 δημοτικό συμβούλιο, 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.  

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να διαβιβαστούν αρμοδίως.  

 

Άρθρο 19: Σύμβαση  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, (την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 

106 του Ν. 4412/2016.  

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και υπογράφεται από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και 

την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις 

των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής:  

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

-  Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

- Το είδος και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

- Την συμφωνηθείσα τιμή.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.  

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

- Τον τρόπο παραλαβής.  

- Τον τρόπο πληρωμής.  

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τη διάρκεια της σύμβασης  

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
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α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλισης σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, εκτός από 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας (παρ. 1.δ, άρθρο 132 Ν.4412/2016).  

Στην περίπτωση αυτή, μεταφορά ασφάλισης θα γίνεται κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του Δήμου και θα υπογραφεί από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του                             

Ν. 4412/2016.  

Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 

Άρθρο 20 : Χρόνος - τόπος  παράδοσης  των  υπηρεσιών  

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία καλύπτονται οι υπό παροχή υπηρεσίες ασφάλισης όπως 

ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, θα παραδοθούν έγκαιρα και πριν αρχίσει η 

ασφαλιστική περίοδος.  

Τελικός αποδέκτης θα είναι το Γραφείο Κίνησης του Δήμου . 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ασφαλιστηρίων δεν μπορεί να παρατείνεται, καθώς τα 

οχήματα και μηχανήματα έργου σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία δεν μπορούν να είναι 

ανασφάλιστα.  

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 49 του 

άρθρου 22, Ν.4441/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016).  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια 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 καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 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 

απόφαση 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 απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Άρθρο 21: Απόρριψη  παραδοτέου - Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

αυτών με άλλες, που να είναι, σύμφωνα 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 πάροχος των υπηρεσιών 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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.  
 

Άρθρο 22: Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου – Κυρώσεις  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, μόνο 

λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να παραδοθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και δεν υπάρχει 

ασφαλιστική κάλυψη από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής:  

α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε με ειδική 

πρόσκληση,  

β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:  

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.                                                      

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την ανωτέρω περίπτωση β', 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 συμμόρφωση 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. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η 

οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.  
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε (μόνο σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας), 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 τρίμηνης διάρκειας έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της σύμβασης 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης 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.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Άρθρο 23: Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 

Άρθρο 24 : Τρόπος  πληρωμής - Κρατήσεις  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μετά από την προσκόμιση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ανά εξάμηνο, με 

την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα συνοδεύεται από όλα τα 

απαιτούμενα για την πληρωμή νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους , τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με 

βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της 

κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  
 

Άρθρο 25 : Αυξομειώσεις  Ποσοτήτων  
Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την 

κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία.  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ασφαλίσει και οποιοδήποτε επιπλέον όχημα και μηχάνημα έργου 

περιέλθει καθοιονδήποτε τρόπο, στην κυριότητα του Δήμου κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες.  
 

Άρθρο 26 : Μετάφραση  ξενόγλωσσων  εγγράφων  
Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 
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του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 

Άρθρο 27 : Δημοσίευση 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

γραφεία του Δήμου ( Γραφείο Προμηθειών ). 

Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος  και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα . 

Επίσης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα  Διαύγεια » , καθώς και στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).   

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις , δημοσιεύσεις  περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν …../…… απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Άρθρο 28 : Διατάξεις – Συμβατικό  πλαίσιο 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

2. H παρούσα μελέτη  

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης  

4. Η προσφορά του αναδόχου  
 

Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 

 

ΦΥΛΗ  ,   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2018 

 

                                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / 21 - 12 - 2018  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

   

Χατζόπουλος  Χαρίλαος 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός 

 Μαραγκός  Νικόλαος 

Αρχιτέκτων                           

Πολιτικός  Μηχ/κός 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της  επιχείρησης ………………………………….,       έδρα…………………….. 

οδός…………………………………, αριθμός………, 

τηλέφωνο………………….,    fax……………………… 

 
1) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  -  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 35 

 
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

1 ΚΗΙ 5268 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K872848 38 2004 

2 ΚΗΟ 5500 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K871298 38 2004 

3 ΚΗΗ 3219 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216243 41 2008 

4 ΚΗΗ 3220 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216225 41 2008 

5 ΚΗΗ 3221 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216204 41 2008 

6 ΚΗΗ 3222 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V216233 41 2008 

7 ΚΗΙ 8240 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1LG0302521912 35 2008 

8 ΚΗΙ 7028 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K933120 38 2005 

9 ΚΗΗ 3243 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L366518 72 2009 

10 ΚΗΗ 3244 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L368032 72 2009 

11 ΚΗΗ 3245 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365221 72 2009 

12 ΚΗΗ 3252 ΜΕRCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9321431L384785 72 2009 

13  ΚΗΗ 3247 MERSEDES ΦΟΡΤΗΓΟ -  

ΑΡΠΑΓΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9505031L365470 38 2009 

14 ΜΕ 112057 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700471L406963 177 2009 

15 ΜΕ 107499 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZA950110008C38054 146 2008 

16 ΜΕ 107500 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZA950110008C38055 146 2008 

17 ΜΕ 112109 MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ   

ΚΑΔΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700631L344792 177 2009 

18 ΚΗΗ 3201 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220052 10 2008 

19 ΚΗΗ 3202 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220049 10 2008 

20 ΚΗΗ 3203 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220050 10 2008 

21 ΚΗΗ 3204 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220048 10 2008 

22 ΚΗΗ 5564 ΚΙΑ JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ U6YJE55258L017558 14 2008 

23 ME 119812 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSE81345254 101 2011 

24 ΚΗΟ 5415 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K479100 38 2000 

25 ΚΗΟ 5455 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9521431K742287 72 2002 

26 ΚΗΙ 8245 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9321431L248270 72 2008 

27 ΜΕ 117211 MATHIEU ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40083/VF9ZB3RO1AT6

07083 
150 2010 

28 ΜΕ 117214 IVECO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC50A3205827816 146 2010 

29 ΚΗΙ 8222 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L122894 72 2006 

30 ΚΗΙ 8223 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L120765 72 2006 

31 ΚΗΗ 3231 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217718 41 2009 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                    

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

 

CPV : 66514110-0 
  

 

             ΑΡ. ΜΕΛ. : 341 / 2018 
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32 ΚΗΗ 3232 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217584 41 2009 

33 ΜΕ 117125 SO.CA.GE. 

MERCEDES 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB674042-15-764306 140 2010 

34 ΜΕ 117124 SCHORLING 

MERCEDES 

ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB674044-25-505551 140 2010 

35 ΚΗΗ 6198 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ XLRAE55GF0L431898 40 2014 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

2) ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 6 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 

  

 

 

3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ -  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 15 

 
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

42 ΚΗΗ 3248 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365562 72 2009 

43 ΚΗΗ 3249 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L364447 72 2009 

44 ΚΗΗ 3250 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L365401 72 2009 

45 ME 113475 JCB   ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCST81345127 101 2009 

46 ΚΗΗ 3269 VOLK/GEN ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ24ZFH031038 14 2001 

47 ΜΕ 110157 BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ A3L4-11013 61 2010 

48 ΚΗΗ 3275 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9061531N414419 15 2010 

49 ΚΗΟ 5388 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67504615459215 34 1990 

50 ΚΗΗ 3239 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594035788 10 2009 

51 KHH 3240 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594035909 10 2009 

52 KHH 3241 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOXCF2594031916 10 2009 

53 ΚΗΗ 3236 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594031922 10 2009 

54 ΚΗΗ 3237 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594036244 10 2009 

55 ΚΗΗ 3238 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 
WOLOXCF2594038285 10 2009 

56 ΚΗΗ 5568 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220053 10 2008 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

36 
ΚΗΟ 5451 V.W. ΚΛΕΙΣΤΟ   

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV2ZZZ9KZ1R516503 10 2002 

37 
ΚΗΗ 3205 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220047 10 2008 

38 
ME 119811 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSE81345299 101 2011 

39 
ΚΗΗ 5387 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB67504615459167 36 1990 

40 
ΜΕ 117128 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3D-4/353159/P 73 2010 

41 
  FORD 

TRANSIT 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFOLXXBFL1B58363 17  
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4)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 15 

 
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

57 ΚΗΟ 5481 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0KXXGBVKLR91140 14 2003 

58 ΚΗΟ 5474 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFOHXXGBVH5K71365 17 2003 

59 ΚΗΙ 8203 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMJWWH7WP4U557150 16 2005 

60 ΚΗΙ 8220 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WD860147710947990 20 1995 

61 ΖΤΚ 924 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ MLHJC33AX35010203 2 2004 

62 ΖΤΧ 145 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ZDCKF08A07F167902 2 2007 

63 ΚΗΟ 5353 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ W0L000071T3031512 10 1996 

64 ΚΗΟ 5354 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ WOL000071T3030243 10 1996 

65 ΚΗΟ 5355 SUZUKI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ JSAEDA21VOB150587 7 1996 

66 ΚΗΟ 5478 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ JMBGZPO2VNA001044 11  

67 ΚΗΟ 5386 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB60048513061071  1990 

68 ΚΗΟ 3302 FORD ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SFALXXBDVLSK01374 14 1995 

69 ΚΗΗ 3282 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VF1C068AE31440124 8 2004 

70 ΚΗΗ 3281 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOTFF19W5002742 10 1997 

71 ΚΗΟ 4554 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 385070-14-339973 57 1982 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

5)  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 22 

 
Α/Α ΑΡ . ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

72 ΚΗΗ 3206 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276217996 10 2008 

73 ΚΗΗ 3211 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243470 10 2008 

74 ΚΗΗ 3212 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276218951 10 2008 

75 ΚΗΗ 5563 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243471 10 2008 

76 ΚΗΗ 3214 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243472 10 2008 

77 ΚΗΗ 3215 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276243827 10 2008 

78 ΚΗΙ 8248 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ TSMMZA11S00200719 10 2008 

79 ΚΗΟ 5475 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066897 11 2003 

80 ΚΗΗ 3278 AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WAUZZZ8DZWA031825  2002 

81 ΚΗΟ 5425 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WDB2020181A395498 13 2001 

82 ΚΗΗ 3277 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066778 11 2002 

83 ΚΗΙ 8202 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VSSZZZ6KZTR176529 10 2005 

84 ΚΗΟ 5479 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ VSSZZZ6KZXR328935 10 2003 

85 ΚΗΟ 5352 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ JSAETD11V00200043 14 1996 

86 ΚΗΟ 5470 HUNDAI JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U066915 11 2002 

87 KHH 3274 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WME4513801K319380 7 2010 

88 ΚΗΗ 3272 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WME4513321K197880 7 2010 

89 ΚΗΗ 3253 JEEP ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 1J8FFN8W07D339299 17 2009 

90   DAEWOO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KLANF19714K025826 10  



40 
 

91   OPEL  ASTRA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOAHL4858047943 10  

92 KHH 5572 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ SJNFDNJ11U2010032 11 2010 

93 BNA 385 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ JS1B1112100114799 2 2008 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

6) ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 13 

 

Α/Α ΑΡ . ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΣ 

HP (ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

94 ΚΗΗ 3217 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220054 10 2008 

95 ΚΗΗ 3218 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ KNEDE241276220046 10 2008 

96 ΚΗΟ 5362 MERSEDES    ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65154215718236 90 1997 

97 ΚΗΟ 5405 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAF050439M073309 72 2000 

98 ΚΗΟ 2594 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YB1E6A115JB422886 33 1989 

99 ΚΗΙ 8229 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2JSGOC17B449998 77 2007 

100   OPEL  COMBO ΦΟΡΤΗΓΟ BENZINH WOLOZCF0694034369 10  

101   MERCEDES 

SPRINTER 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖΙΝΗ WDB9030621P569621 16  

102   TOYOTA 

HIACE 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖΙΝΗ - 

ΑΕΡΙΟ 

ΤΤ121ΘΚ2300005741 19  

103 ΜΕ 117129 JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSH91617351 101 2010 

104 ΜΕ 117127 CATERPILLAR ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3ALOO891 31 2010 

104 ΜΕ 121841 CATERPILLAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14K1093 125 2011 

106 ΜΕ 117126 BEILHACK-

UNIMOG 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB4271121W180413 145 2010 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

7)  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΟΜΗΣΗΣ -  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 2 
ΣΥΝΟΛΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : 
  

 

Σημείωση :  Σε  όσα  από  τα  παραπάνω  οχήματα  δεν  αναγράφεται  ο  αριθμός  κυκλοφορίας , 
έχουν  αγορασθεί  πρόσφατα  από  το Δήμο  και  εκκρεμεί  η  διαδικασία  έκδοσης  πινακίδων .  

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ                

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ 

ΗΡ  ( ίπποι) 

ΕΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΑΣΦ/ΣΤΡΟΥ 

        

107 ΚΗΗ 3207 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 10 2008  

108 ΚΗΗ 3208 KIA JΕΕP ΒΕΝΖΙΝΗ 14 2008  
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……………………………….…./…./ 2019                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Ο    ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

  ( Υπογραφή – Σφραγίδα 

Επιχείρησης ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙΙ 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ) 
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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/αναθέτοντα φορέαi  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)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6312] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ. 13341] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δαμιανίδου Σοφία] 

- Τηλέφωνο: [213-2042716] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [dperiouspromhth@fyli.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.fyli.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης                                                                                               

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):                                                   

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – CPV : 66514110-0 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [  ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση iii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...............] 

 

[…...............] 

[….] 
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μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους 

vi; 

[] 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) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

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 …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V 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. 

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

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες viii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ix· 

δωροδοκίαx ,xi· 

απάτη xii· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] xvii 

Εάν ναι, αναφέρετε xviii: 

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: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

xxi: 

[……] 

 

 

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 

[] Ναι [] Όχι  
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

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; Διευκρινήστε: 

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 ; xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 

 

 

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 

δικαίου xxv; 

[] 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 καταστάσεις 

xxvi : 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις xxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα xxviii; 

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:  

[..........……] 

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 συμφερόντων xxix, 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 

σύμβασης xxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi 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 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: 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. 
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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 αναφέρονται xxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

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 τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii 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.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 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. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  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΄ 

ή 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.” 

viii 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 δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi 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 σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xii 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. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-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 ή την απόπειρα εγκλήματος, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii 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 ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν 

ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 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 ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 



55 
 

                                                                                                                                                                               
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 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 στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 

σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.   


