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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29  

Πόλη ΑΓ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2132030600 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Βορριά ,  

τηλ : 2132030636,  

e-mail : vorria@dionysos.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www dionysos.gr 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  Δήμος  Διονύσου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ,  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.dionysos.gr 

  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 

είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών   θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο  Δήμος Διονύσου. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α:: 1) 10.6253 με ποσό 500,00€ ,  2) 15.6253  με 

ποσό 500,00€ 3) 20.6253  με ποσό 1.200,00€ 4) 25.6253 με ποσό 100,00 € 5) 35.6253 με ποσό 200,00 €  6) 

70.6253  με ποσό 500,00€  με τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 

(σύνολο 3.000,00 €) , ενώ ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους ΚΑ 10.6253, 15.6253, 

20.6253, 25.6253. 35.6253   70.6253 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (σύνολο 75.000,00 

€) και  έτους 2020 (σύνολο 34.500,00 €.)  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών για την   «Ασφάλιση των Μεταφορικών Μέσων, 

του Δήμου Διονύσου έτους  2019»   

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η ασφάλιση όλων των Μεταφορικών Μέσων του 

Δήμου Διονύσου , που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I , για ένα (1) έτος 

από την υπογραφή της σύμβασης.  

Α) Ασφαλιστικές Καλύψεις Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου I. Όλα τα οχήματα (μοτοσυκλέτες, 

αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, κλπ) και μηχανήματα έργου του Δήμου, που 

αναγράφονται στο ΠΙΝΑΚΑ I εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, 

δηλαδή για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, θα 

ασφαλιστών και με τις παρακάτω περιγραφόμενες καλύψεις: 

1 Μοτοσυκλέτες έως 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

2 Μοτοσυκλέτες > 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Οδική Βοήθεια 

3 Επιβατικά 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

4 Φορτηγά 
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i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  46, 47, 48, 56, 57 οχήματα του Πίνακα Ι  για την 

ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (5 οχήματα) 

5 Απορριμματοφόρα  

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ από 62 έως και 69 και τα υπ αριθμ . από 73 έως και 76 

οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (12 οχήματα) 

6 Λεωφορεία 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

7 Μηχανήματα Έργου 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Εργαλείο 12.500 (κεφ) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες 

 (για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 102, 

οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

8 Λειτουργεία  ως Εργαλείο  των  Μηχανημάτων Έργου (αρπάγες κλπ.) 
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i Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

ii Υλικές ζημιές 12.500, € & Σωματικές βλάβες τρίτων  25.000,00€ 

iii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 102, 

οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα 

οχήματα με συνέπεια την ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου ασφάλισής τους και την επιστροφή μη 

δεδουλευμένων από την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως, σε μηνιαία 

βάση, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Γραφείο Κίνησης), για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και στο τέλος 

κάθε εξαμήνου να αποστέλλει (Τμήμα Προμηθειών)σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων 

κατά όχημα και  το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. 

Η ανωτέρω προμήθεια έχει λάβει κωδικό καταχώρισης ΑΔΑΜ ως πρωτογενές αίτημα 18REQ003968740  

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων». 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των καλύψεων των Μεταφορικών Μέσων του  Δήμου 

Διονύσου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα   χιλιάδων 

πεντακοσίων  ευρώ 112.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50%, ποσού 

«τριάντα επτά  χιλιάδων πεντακοσίων  ευρω » 37.500, 00€ -Η ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό των 

«εβδομήντα πέντε  χιλιάδων ευρω» 75.000,00€ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του Προϋπολογισμού 

των ετών 2018 & 2019 & 2020 

Κ.Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV :66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων». ΠΟΣΟ € 

ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 4.000,00 

15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.500,00 3.250,00 

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 41.300,00 20.650,00 

25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.200,00 4.100,00 

35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 500,00 

70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 5.000,00 

    

  75.000,00 37.500,00 

  112.500,00€ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και για ένα (1) έτος. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης για όσο κρίνει 

αναγκαίο ο Δήμος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ή μέχρι τη διενέργεια 

του επόμενου διαγωνισμού και όχι πέραν του 6μηνου. Στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης, εάν και 

εφόσον ο Δήμος προβεί στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, τα μεταφορικά μέσα  του 

Δήμου παραμένουν ασφαλισμένα στον μειοδότη έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα 

οριστεί η παράταση. Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της 

ασφάλισης των μεταφορικών μέσων  του Δήμου με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της 

αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Το 

δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία και θα αφορά 
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είτε στην επέκταση των  ήδη ασφαλισμένων μεταφορικών μέσων  για ανάλογο διάστημα είτε στην 

ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και 

ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 50 %, 

όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της 

σύμβασης ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει εκ νέου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 5% τοις εκατό της συμβατικής αξίας της παράτασης. Ο Δήμος έχει δικαίωμα 

για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του 

με τους ίδιους όρους, ασκούμενο το δικαίωμα προαίρεσης με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής..Η 

διάρκεια ασφάλισης των μεταφορικών μέσων  του Δήμου ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για δώδεκα 

(12) μήνες    

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι (Μελέτη 07/2018 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ 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»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− την ΑΑΥ… /2018     Απόφαση Δημάρχου Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν 

θέματι υπηρεσίας η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α : 1) 10.6253 με ποσό 

500,00€ ,  2) 15.6253  με ποσό 500,00€ 3) 20.6253  με ποσό 1.200,00€ 4) 25.6253 με ποσό 100,00 € 

5) 35.6253 με ποσό 200,00 €  6) 70.6253  με ποσό 500,00€  με τα αντίστοιχα ποσά του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (σύνολο 3.000,00 €) , ενώ ανάλογη πίστωση θα 

προβλεφθεί σε αντίστοιχους ΚΑ στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (σύνολο 

75.000,00 €) και  έτους 2020 (σύνολο 34.500,00 €)  

- η σχετική δαπάνη και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 

των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- την αριθμ   …../…..-….-2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία  

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού. Ορίστηκαν 

ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1)……  2) …….  3) ……   Αναπληρωματικά Μέλη 1)………   

- την αριθμ   ../…….2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκαν : 

α) η από 07/2018 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης 

Υλικών  και β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, προθεσμία είκοσι δύο  (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

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

μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης  

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 67494 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 :  

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www.dionysos.gr   στην διαδρομή http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 

 Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτικής  δημοσιεύσεις ,  βαρύνει τον 

Ανάδοχο   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης

 
 είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

•  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Απαίτηση  : Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 

απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 

χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των 

εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα 

ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  έντεκα (11) ημέρες 

πριν   την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, 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 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε στην  αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 



 

Σελίδα 14 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση 

που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη 
της σύµβασης να περιέλθουν σε συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2%  που 

ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα  ευρω  (2.250,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  …./…./2019, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 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 

τελεσίδικηαμετάκλητη 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 (Ο.Ε. 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 

υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και  β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. ή/και  γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(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 αμφιβόλω την ακεραιότητά 

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 

«Ασφάλιση μεταφορικών μέσων ….» Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί την ανάθεση των υπηρεσιών σε 

ανάδοχο µε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Για την διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί 

όροι αξιολόγησης, που διασφαλίζονται µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομικής άποψη 

προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε βάση τη συµφερότερη 

από οικονομικής άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των 

τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Ο 

ΔΗΜΟΣ  θα αναθέσει το σύνολο της παρούσης εργασίας σε έναν ανάδοχο. 

Οι Ασφαλιστικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών και 

να είναι μέλη των οικείων Επιμελητηρίων (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών) Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Ασφαλιστικούς 

φορείς  απαιτείται να διαθέτουν άδεια από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :  Να έχουν  μέσο κύκλο εργασιών (εγγεγραμμένα μεικτά 

ασφάλιστρα) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) μεγαλύτερο ή ίσο  από 

το ποσό των εκατό εκατομμυρίων  (100.000.000) ευρώ, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση  των  

αντίστοιχων ισολογισμών της επιχείρησης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να 

ανταπεξέλθουν  πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της  υπό ανάθεσης υπηρεσίας. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την  ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής του , καταθέτοντας με 

την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά ) απαραιτήτως τα 

ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης υπό μορφή δικαιολογητικών /βεβαιώσεων (σχετικών εγγράφων): 

• κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει εξουσιοδοτημένο συνεργάτη  με αρμοδιότητα τη  

διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του Δήμου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

φορέα  

• αποδεδειγμένη εμπειρία στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την 

κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων 

• επιχειρηματική δομή (οργανόγραμμα), θυγατρικές, και δίκτυο συνεργατών  

• τομείς δραστηριότητας ,κλάδοι εξειδίκευσης, ενεργό πελατολόγιο προϊόντα και υπηρεσίες 

• μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί (πχ διαχείρισή ζημιών, εξυπηρέτηση 

ατυχήματος ή βλάβης οχήματος κλπ) 

• περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

• πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας 

• εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο Απολογισμό τριών ετών  

• συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών της μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων  

• ως μέγιστο χρόνο  αποζημίωσης το χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλαδή η  Τράπεζα της  

Ελλάδος  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

τα διεθνή πρότυπα: ISO 9001:2015 Τα εν λόγω  πιστοποιητικά   των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αρχικής και τυχόν παράτασης ).  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης των Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Διονύσου  

για το έτος 2019» θα γίνεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 

οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή  και σύμφωνα πάντα με τους 

όρους της 07/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις  (3)  μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

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

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6)  μήνες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών)  . Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά 

πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη 

αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ή Ένορκη Βεβαίωση), από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών
1
, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

                                                           
1
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 

της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 

μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 

με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 

γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 

τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 

από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων ….» (για την 

απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:  

έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, να είναι μέλη των οικείων 

Επιμελητηρίων (η βεβαίωση να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών)  

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Ασφαλιστικούς φορείς  απαιτείται να διαθέτουν άδεια από 

την Αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

 Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν για το μέσο κύκλο εργασιών (εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα) των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) αντίστοιχους ισολογισμούς  της 

επιχείρησης.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

ως  ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής τους , καταθέτοντας με την Προσφορά τους (εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά ) απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης υπό 

μορφή δικαιολογητικών /βεβαιώσεων (σχετικών εγγράφων): κατάλληλη οργανωτική δομή που να 

περιλαμβάνει εξουσιοδοτημένο συνεργάτη  με αρμοδιότητα τη  διαχείριση και διεκπεραίωση των 

υποθέσεων του Δήμου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα ,αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή 

ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, επιχειρηματική δομή (οργανόγραμμα), θυγατρικές, και 

δίκτυο συνεργατών ,τομείς δραστηριότητας ,κλάδοι εξειδίκευσης, ενεργό πελατολόγιο προϊόντα και 

υπηρεσίες,μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί (πχ διαχείρισή ζημιών, εξυπηρέτηση 
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ατυχήματος ή βλάβης οχήματος κλπ), περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για 

την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το σύνολο 

των υπηρεσιών της εταιρείας, εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο 

Απολογισμό τριών ετών ,συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών της μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων , 

ως μέγιστο χρόνο  αποζημίωσης το χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλαδή η  Τράπεζα της  

Ελλάδος.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγουςπου προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαρύτητα (%) 

1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΤΟΠΟΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 10% 

1.1. Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει 

εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη  µε αρµοδιότητα τη  διαχείριση και 

5% 
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διεκπεραίωση των υποθέσεων του ∆ήµου µε σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα. 

1.2. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου 
προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη των 
αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή 
επιχειρήσεων. 

5% 

2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     10% 

2.1. Έμμισθο Ανθρώπινο Δυναμικό μεγαλύτερο ή ίσο των 300 ατόμων 

- αποδεδειγμένη εκπαίδευση των στελεχών της με σεμινάρια  

 

5% 

2.2. Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές. 5% 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  80% 

3.1. Μέσος κύκλος εργασιών (εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα) των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) 

μεγαλύτερο ή ίσο  από το ποσό των  εκατό εκατομμυρίων  (100.000.000) 

ευρώ.  

50% 

3.2 Ο μέγιστος χρόνος αποζημίωσης να μην υπερβαίνει το χρόνο που 

ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλ. η Τράπεζα Ελλάδος  

 

30%  

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 , 2  & 3                                        
 

100% 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.  

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει µε ένα ακέραιο βαθμό, από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα επιμέρους 

στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

(Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν). Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθμός από 100-120 και όπου Κ 

ορίζεται το ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος 

αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η 

σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον 

τύπο:  

1. Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100  

2. όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Ο προσφέρων µε 

την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).  

Με την ολοκλήρωση της  αξιολόγησης των προσφορών (και των δικαιολογητικών συμμετοχής) , η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικο στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη 

σχετικής απόφασης.  

Β) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής : 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά min /Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου: 
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 • Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη µε το μικρότερο συνολικό 

ποσό σε Ευρώ  και  

• Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να 

εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Η μικρότερη 

συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).  

Γ) Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού 

Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η 

συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 

βάση τον παρακάτω τύπο: Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Σ.Π.).  

1.Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και είναι σύμφωνές µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε 

περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης απορρίπτεται.  

5.Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται.  

6.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7.Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

8. Σε κάθε περίπτωση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και οριστική κατακύρωση αποφασίζει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1,5)  στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
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υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 

της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
2
, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . 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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Επιπλέον,  οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν :  

• Ξεχωριστό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο με την αναλυτική Τεχνική προσφορά τους σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το άρθρο 

14  Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού “ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ” του Παραρτήματος  I  της Διακήρυξης (μελέτη 07/2018 της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και με τα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 της διακήρυξης) 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I. Επιπρόσθετα, στην Τεχνική Προσφορά θα 

πρέπει να περιγράφεται  τόσο η μεθοδολογία εκτέλεσης όσο και η συνολική διαχείριση  της 

σύμβασης . 

                                                           
2
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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• Ξεχωριστό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένα με την αναλυτική Οικονομική  Προσφορά σύμφωνα 

με το υπόδειγμα Παράρτημα III  . 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Η  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το άρθρο 14  Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής επί ποινή 
αποκλεισµού “ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ” του Παραρτήματος  I  της 

Διακήρυξης  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) 

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.
 
 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται ή  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο . (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)  του Παραρτήματος  I της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα ημερών (180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την …./……./2018 και ώρα.11:30 πμ. ήτοι τρεις (3 ) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

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

τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 

της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα  (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικώνΓια το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

4.4 Υπεργολαβία 

Δεν επιτρέπεται η  Υπεργολαβία  

Δεν επιτρέπεται η συνολική ή τμηματική  εκχώρηση της Σύμβασης 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Α.Α 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

• Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ (€),μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το 

Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμών παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:.  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ. της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον 

N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η 

κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. ) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ,  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

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

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

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

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικών  η οποία και θα 

εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και για ένα (1) έτος. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται για όσο κρίνει αναγκαίο ο Δήμος ώστε 

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ή μέχρι τη διενέργεια του επόμενου 

διαγωνισμού και όχι πέραν του 6μηνου. Στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης, εάν και εφόσον ο 

Δήμος προβεί στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, τα μεταφορικά μέσα  του Δήμου 

παραμένουν ασφαλισμένα στον μειοδότη έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα οριστεί η 

παράταση. Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης 

των μεταφορικών μέσων  του Δήμου με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της 

αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Το 

δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία και θα αφορά 

είτε στην επέκταση των  ήδη ασφαλισμένων μεταφορικών μέσων  για ανάλογο διάστημα είτε στην 

ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και 

ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 50 %, 

όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει εκ νέου εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 5% τοις εκατό της συμβατικής αξίας της 

παράτασης. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 

με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 

της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 

άλλα, 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 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. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της χρονικής 

παράτασης  

Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 112.500,00 

   

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 112.500,00 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΑΕΣ  

 

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η ασφάλιση όλων των Μεταφορικών Μέσων του 

Δήμου Διονύσου , που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ I, για ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Ο Δήμος θα υλοποιήσει την παρούσα υπηρεσία με την διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού σύμφωνα με το  άρθρο 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των 

ασφαλιστικών καλύψεων των μεταφορικών μέσων . 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα   χιλιάδων 

πεντακοσίων  ευρώ 112.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50%, ποσού 

«τριάντα επτά  χιλιάδων πεντακοσίων  ευρω » 37.500, 00€ -Η ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό των 

«εβδομήντα πέντε  χιλιάδων ευρω» 75.000,00€ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του Προϋπολογισμού 

των ετών 2018 & 2019 & 2020 

 

Κ.Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV :66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων». ΠΟΣΟ € 

ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 4.000,00 

15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.500,00 3.250,00 

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 41.300,00 20.650,00 

25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.200,00 4.100,00 

35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 500,00 

70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 5.000,00 

    

  75.000,00 37.500,00 

  112.500,00€ 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων». 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των καλύψεων των Μεταφορικών Μέσων του  Δήμου Διονύσου. 

Α) Ασφαλιστικές Καλύψεις Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου  

I. Όλα τα οχήματα (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, κλπ) και 

μηχανήματα έργου του Δήμου, που αναγράφονται στο ΠΙΝΑΚΑ I εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων για 

τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές 

ζημιές έναντι τρίτων, θα ασφαλιστών και με τις παρακάτω περιγραφόμενες καλύψεις: 

1 Μοτοσυκλέτες έως 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

2 Μοτοσυκλέτες > 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Οδική Βοήθεια 

3 Επιβατικά 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

4 Φορτηγά 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  46, 47, 48, 56, 57 οχήματα του Πίνακα Ι  για την 

ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (5 οχήματα) 

5 Απορριμματοφόρα  

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 
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iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ από 62 έως και 69 και τα υπ αριθμ . από 73 έως και 76 

οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (12 οχήματα) 

6 Λεωφορεία 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

7 Μηχανήματα Έργου 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Εργαλείο 12.500 (κεφ) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες 

 (για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 

102, οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

8 Λειτουργεία  ως Εργαλείο  των  Μηχανημάτων Έργου (αρπάγες κλπ.) 

i Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

ii Υλικές ζημιές 12.500, € & Σωματικές βλάβες τρίτων  25.000,00€ 

iii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 

102, οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα 

οχήματα με συνέπεια την ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου ασφάλισής τους και την επιστροφή μη 

δεδουλευμένων από την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως, σε μηνιαία 

βάση, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Γραφείο Κίνησης), για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και στο τέλος 

κάθε εξαμήνου να αποστέλλει (Τμήμα Προμηθειών)σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων 

κατά όχημα και  το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

                  

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 

.1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ 717   1 / 110cc 5/7/2004 MOTO 
  

.2 ΜΟΤΟ SUZUKI ΚΤ3980   1 / 50cc 26/4/2002 MOTO   

.3 ΜΟΤΟ 
PIAGGIO 
∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 2 / 151cc/2/- 5/8/2004 MOTO 

  

.4 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A5031515 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
  

.5 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A5031554 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

.6 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3017 JSAFJB33N00135603 1/1298cc/9/- 14/5/2001 EIX   

.7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3159 JSAFJB43V00117002 1/1328cc/9/- 20/11/2001 EIX   

.8 ΕΙΧ 
AUDI A6 - 2,0 

TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N039223 1/1984cc/14/- 5/11/2007 EIX 
14.000,00 

.9 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 
ΚΗΗ 
2172 JSATT054V00124004 06/14 15/4/2008 EIX 

8.000,00 

.10 ΕΙΧ SKODA  FABIA 
ΚΗΗ 
2233 TNBBH25J4A3040483 1/8/ 10/9/2009 EIX 

  

.11 ΕΙΧ 
SMART 

MERCEDES 
ΚΗΗ 
5530 WME4513341K392091 01/08/.. 26/1/2011 EIX 

  

.12 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 1/1587cc/11/- 29/10/2001 EIX   

.13 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 

VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373 2/-/14/- 1/6/2004 EIX 
  

.14 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
MENTAL T 

ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 3/1298cc/9/- 19/12/1994 EIX 

  

.15 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
CABRIO 

ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 1/1298cc/9/- 16/5/1995 EIX 

  

.16 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 3/2351cc/16/- 28/9/2005 EIX 

  

.17 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

KHI  
7262 KMJWH7WP4U557263 1/2351cc/16/- 29/9/2005 EIX 

  

.18 ΕΙΧ 

MATRIX 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 3/1599cc/11/- 24/9/2002 EIX 

  

.19 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3018 JSAFJB33V00135575 2/1242cc/9/44KW 14/5/2001 EIX   

.20 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 ΚΗΗ6415 ZFA16900001265864 1/1242cc/9/ 44KW 16/12/2008 EIX   

.21 ΕΙΧ 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2318 ZFA1990000P297051 1/1248cc/9/70 13/7/2017 EIX 

14.000,00 

.22 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2319 ZFA1990000P317677 1/1248cc/9/70 25/072017 EIX 

14.000,00 

.23 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2320 ZFA1990000P316965 1/1248cc/9/70 25/7/2017 EIX 

14.000,00 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

.24 ΕΙΧ 
SUZUKI SUPER 

CARRY 
ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 1/-/7/- 3/3/1997 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

.25 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/5/2005 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

5.000,00 

.26 ΦΙΧ FIAT 
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 6/1360cc/10/54KW 19/11/2008 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

  

.27 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 12/-/17/- 13/8/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.28 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7292 JMZUN82426W385887 5/-/17/- 1/3/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,00 

.29 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7293 JMZUN82426W385912 4/-/17/- 1/8/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,00 

.30 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.31 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 2/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,00 

.32 ΦΙΧ 
MAZDA RAP CAB 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 1/-/17/- 24/5/2004 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,00 

.33 ΦΙΧ 

MITSUBISHI 
L200007 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- 8/11/1999 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.34 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U80656 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,00 

.35 ΦΙΧ DAEWOO 
KHH 
2261 SUL360424Y0068436 3/1995cc/14/- 30/10/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.36 ΦΙΧ 

TOYOTA 
(ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ) KHI3019 JT121LK1100017566 1/-/14/- 22/5/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.37 ΦΙΧ 

VAN FORD 
TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 6/2261cc/15/107KW 29/9/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,00 

.38 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 1/-/35/- 2/8/2004 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
  

.39 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 1/-/16/- 24/5/2004 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.40 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,00 

.41 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

MMBCNK74OYD-
014622 1/-/17/- 19/1/2000 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 1/-/17/- 6/10/1999 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.43 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/9/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

  

.44 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 1/-/ 33/- 23/11/2000 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΕΝΟ 

.45 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6166 ΥΒ1Ε4C42ΧΒ226284 2/-/ 33/- 10/8/2000 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.46 ΦΙΧ VOLVO KHI 7296 YV2EE00A96B416759 5/-/33/- 29/3/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

15.000,00 

.47 ΦΙΧ IVECO KHI 3183 ZCFA80D1202429282 2/-/35/- 2/8/2004 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,00 

.48 ΦΙΧ MAN ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 7/-/60/- 6/2/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,00 

.49 ΦΙΧ MITSUBISHI 
KHH 
2308 JMBGZPA5VYA000836     

ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τ<=3,5 

  

.50 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/6/1996 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
Υ∆ΑΤΟΣ 

  

.51 ΦΙΧ 
NISSAN MOTOR 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 5/-/16/- 5/2/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.52 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 6/2499cc/17/100KW 23/9/2008 ΦΟΡΤΗΓΟ 

  

.53 ΦΙΧ MERCEDES KHO5556 WDB675094-15-9 2/-/36/- 6/10/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.54 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 1/-/36/- 11/7/1996 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

  

.55 ΦΙΧ 
MERCEDES 

11.17 ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 2/-/-/170HP   Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
  

.56 ΦΙΧ MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 -/12419/75/397KW 15/5/2013 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

80.000,00 

.57 ΦΙΧ MERCEDES 
KHH 
2304 WDB96720710085210 170HP 1/11/2016 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
75.278,00 

.58 

ΦΙΧ FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2324 ZFAKVCJ20H9014436 

2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ   
MH 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

20.020,00 

.59 
ΦΙΧ 

FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2323 ZFAKVCJ20H9017129 
2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
20.020,00 

.60 ΜΕ FORD 
KHH 
2309 WF0LM2E109W837710 8/-/ 18/-   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

.61 ΦΙΧ 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 
144EC 4*4 BASE 

HILUX 
KHH 
2310 MROHR22G101514594 2/-/-/144HP   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

.62 ΦΙΧ 
DAMLER 

CRYSLER KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/3/2002 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
10.000,00 

.63 ΦΙΧ 
DALMER 

CRYSLER KHI 6566 WDB9505361K817901 6/-/38/- 31/1/2005 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,00 

.64 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 7/7/2006 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,00 
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BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

.65 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 9/6693cc/40/163KW 10/7/2009 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

25.000,00 

.66 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 8/6374cc/38/210KW 12/1/2011 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,00 

.67 ΦΙΧ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 6/-/38/- 8/9/2005 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,00 

.68 ΦΙΧ ISUZU NPR75 
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 2/5193cc/31/140KW 31/1/2012 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

45.000,00 

.69 ΦΙΧ ISUZU 
KHH 
6247 JAANPR75HF7106999 31HP   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

89.280,00 

.70 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 1/-/57/- 21/7/1997 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

  

.71 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
5502 385383-14-693273 1/-/75/- 19/5/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

  

.72 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ 
(ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) 

ΚΗΟ 
5798 620113151/24855 6/-/88/- 21/1/1994 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

  

.73 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,00 

.74 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

70.000,00 

.75 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,00 

.76 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 -/6693/40/163,2KW 14/2/2013 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

80.000,00 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

.77 ΛΕ MAN 
ΚΗΗ 
2253 XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 28/4/2006 19 θέσεων 

20.000,00 

.78 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 3/-/41/- 2/7/2001 35 θέσεων 10.000,00 

.79 ΛΕ FIAT IVECO ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 1/-/35/- 3/6/2003 34 θέσεων 10.000,00 

.80 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152 1/-/25/- 28/4/2006 

19 καθηµένων 
και 21όρθιων  

θέσεων 

15.000,00 

.81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151 2/-/25/- 12/4/2006 

19 καθηµένων 
και 20 όρθιων  

θέσεων 

15.000,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

.82 ΜΕ MERCEDES 
ME 
83637 3810071464 2246 1/-/-/130HP 15/3/2005 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 

5.000,00 

.83 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
56545 VWAL8034YVA400090 1/-/-/136HP 24/9/1998 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,00 

.84 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
59569 VWAM1136LWA407765 1/-/-/157HP 10/8/2000 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,00 
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BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

.85 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
131156 VWASVT24F6184437 136HP 1/9/2016 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

97.139,00 

.86 ΜΕ DULEVO 
ME 
67403 2004V00196 1/-/-/62HP 8/3/2002 ΣΑΡΩΘΡΟ 

  

.87 ΜΕ BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 9/-/30/-   ΣΚΟΥΠΑ 50.000,00 

.88 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 
84680 5000A00044 1/-/ -/110HP 16/5/2005 ΣΑΡΩΘΡΟ 

  

.89 ΜΕ RAVO ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 40.000,00 

.90 ΜΕ 
AZZURA 
MATHIEU 

ΜΕ 
114472 30409 2/-/-/95PS 18/3/2010 ΣΑΡΩΘΡΟ 

20.000,00 

.91 ME FORD ME 3102 837710 8/-/18/-   

ΟΧΗΜΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ   

.92 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-
UNIMOG 

ΜΕ 
104745 WDB4051011V214346 6/-/-/156PS 11/7/2008 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ - 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ

Ο) 

40.000,00 

.93 ΜΕ 
MERCEDES 

BENZ SCHMIDT 
ΜΕ 
112534 WDB 4050501V219456 7/-/-/156PS 14/7/2009 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟ
ΜΕΑΣ- 

ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ

ΚΟ 

40.000,00 

.94 ΜΕ CASE 40XT 
ΜΕ 
84683 JAF 412326 1/-/-/56HP 16/5/2005 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,00 

.95 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,00 

.96 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
59570 CGG0190529 1/-/-/100HP 10/8/2000 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,00 

.97 ΜΕ CASE 580 SLE 
ΜΕ 
84682 CCG 166383 2/-/-/90HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,00 

.98 ΜΕ JCB 
ΜΕ 
88139 SLP 3CXTSWE0475203 4/-/-/86HP 4/4/2006 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

30.000,00 

.99 ΜΕ CASE ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
10.000,00 

.100 ΜΕ 
FAI-KOMATSU 

WB9 7Ρ-2 
ΜΕ 
122412 97F20561 2/-/-/98HP 6/11/2011 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,00 

.101 ΜΕ RAM EUROPE 
ΜΕ 
84681 6808 1/-/-/113HP 16/5/2005 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,00 

.102 ΜΕ 
FOREDIL 

MACCHINE 
ME 
62344 6730 11/-/-/113HP 7/6/2001 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,00 

.103 ΜΕ MAZDA 
ΜΕ 
79704 

JMZUN 8242 4W 
326941 2/-/-/107HP 15/6/2004 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,00 

.104 ΜΕ MAZDA 
ME 
107323 JMZUN82128W636518 5/-/-/143PS 27/11/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,00 

.105 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR 

ΠΛ 
000447 WMV2M30E49W000447 9/-/146/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,00 

.106 ΦΙΧ 
IVECO-

EUROCARGO ΚΗΗ6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

Υ∆ΑΤΟΣ 
20.000,00 

.107 ΜΕ MITSUBISHI 
ΜΕ 
104809 

MMBCNKB40 7D 
025175 4/-/-/136PS 19/9/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,00 

.108 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 
107337 WF0BMDE40XW127539 1/-/-/109PS 16/12/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

8.000,00 

.109 ΜΕ 
CHINETTI - 

IVECO 
ΜΕ 
67452 ZCFA1RGH002350567 1/-/-/227HP 22/4/2002 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

20.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

.110 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 
99920 ZCFB1JJ8202497831 4/-/-/239PS 10/9/2007 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο 

20.000,00 

.111 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 
107371 38018314673161 -/-/-/- 28/1/2009 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

  

.112 ΜΕ 
MERCEDES 

UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 
104749 435115100000913 -/-/-/- 16/7/2008 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

15.000,00 

.113 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 
124981 GF1600LOADER 36 27/11/2013 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙ
ΚΟ 

30.000,00 

.114 ME DAIMLER - BENZ 
ME 
124336 WDB61526415221211 -/-/-/216PS 12/2/2013   

  

.115 ME UNIMOG 
ΜΕ 
138090 41611510-013578 5700/130PS/1972ετος 1972 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 5.000,00 

.116 ME BOBCAT 
ΜΕ 
131160 B3GZ11114 62HP 21/9/2016 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 73.250,00 

.117 ME MAN 
ZXO 
5927 WMAN 033583Y017343 9973/269/1995 1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 10.000,00 

.118 

ΦΙΧ 
ΡΥΜ 

6 ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΚΗΗ6169 XF9HAS60AC0J63072         

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις να ασφαλίσει τα επιπλέον μεταφορικά 

μέσα   που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου είτε με μίσθωση είτε με αγορά εντός του χρονικού 

διαστήματος της σύμβασης     και τα οποία δεν περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, με τους ίδιους 

όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. Η ασφάλιση επιπλέον μεταφορικών μέσων  

θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του δήμου προς τον ανάδοχο και θα ισχύει υποχρεωτικώς γι’ αυτόν 

από τη λήψη της γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους. 

Άγιος Στέφανος  06- 11 -2018   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 112.500,00 

 
 

 

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV 66514110-0«Υπηρεσίες Ασφάλισης 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων». 

Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΞΙΑ € ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% (€) 

1 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΜΕΤ.ΜΕΣΑ 

118 
75,000,00 37.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   112.500,00 

. 

 

 

 

Άγιος Στέφανος  06  - 11 -2018 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

   

   

ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ  ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :112.500,00 €  

 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των Μεταφορικών Μέσων, του Δήμου 

Διονύσου έτους  2019 και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμμετέχουν για το σύνολο της 

ασφαλιστικής κάλυψης του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 

− Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

− Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 

του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

− Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/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.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

− Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και Π.Δ. 

80/2016  

− Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ 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»,  

− Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
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− Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
3
,  

− Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 

− Του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ-13 Α/5-2-16) «…σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης…» 

− Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 87/05.04.2016 της Τραπέζης Ελλάδος. 

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο

  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι : 

α) Όροι Διακήρυξης 

β) Τεχνική ‘Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

δ) Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Τιμολόγιο Προσφοράς  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων 

πεντακοσίων   ευρώ 112.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50%, ποσού 

«τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων  ευρω» 37.500,00€ -Η ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό των 

«εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρω» 75.000,00€ -και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 , 2019, 2020 

4.2. Η ανωτέρω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

2. ίδια έσοδα του Δήμου  

4.3.Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: 1) 10.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων» με ποσό 500,00€ ,  2)15.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  με ποσό 500,00€ 3)20.6253  

«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 1.200,00€ 4) 25.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»   

με ποσό 100,00 € 5)35.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με ποσό 200,00 €  6)70.6253  

«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  με ποσό 500,00€  με τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2018 (σύνολο 3.000,00 €) , ενώ ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους ΚΑ στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (σύνολο 75.000,00 €) και  2020 (σύνολο 34.500,00 €)  

Στο ανωτέρω ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα των 

συμβολαίων, ο φόρος κύκλου εργασιών & οι λοιπές επιβαρύνσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΜ 999076910 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ  – Τ.Κ. 14565 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213 2030636 – ΦΑΞ 213 2030630 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

� Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο της 

υπηρεσίας και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα , λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

� Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

7.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και για ένα (1) έτος. 

7.2. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης για όσο κρίνει αναγκαίο ο Δήμος ώστε 

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ή μέχρι τη διενέργεια του επόμενου 

διαγωνισμού και όχι πέραν του 6μηνου. Στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης, εάν και εφόσον ο 

Δήμος προβεί στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, τα μεταφορικά μέσα  του Δήμου 

παραμένουν ασφαλισμένα στον μειοδότη έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα οριστεί η 

παράταση. Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης 

των μεταφορικών μέσων  του Δήμου με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της 

αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Το 

δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία και θα αφορά 

είτε στην επέκταση των  ήδη ασφαλισμένων μεταφορικών μέσων  για ανάλογο διάστημα είτε στην 

ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και 

ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 50 %, 

όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει εκ νέου εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 5% τοις εκατό της συμβατικής αξίας της 

παράτασης. 

7.3.Ο Δήμος έχει δικαίωμα για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης 

των μεταφορικών μέσων του με τους ίδιους όρους, ασκούμενο το δικαίωμα προαίρεσης με μόνη τη 

δήλωση της αναθέτουσας αρχής. 

7.4.Η διάρκεια ασφάλισης των μεταφορικών μέσων  του Δήμου ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
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ΑΡΘΡΟ 8
o
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

8.1.Ο χρόνος ισχύος της εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

8.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει άμεσα τα μεταφορικά 

μέσα  του δήμου. 

8.3. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνεται τμηματικά ανά εξάμηνο τα οποία θα 

ανανεώνονται αυτόματα. 

8.4. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
o
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Οι εγγυητικές επιστολές 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. 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, 

παρ.4 του Ν. 4412/2016. 

9.1 Εγγύηση συµµετοχής 
 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε 

ποσοστό δυο τοις εκατό 2% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης και της 

προαίρεσης) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
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όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 

ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και  γ) την ολοκλήρωση του προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης  

9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 9 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό ,τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης και να λήγει  έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

10.1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, μετά από κάθε 

τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.  Μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από 

το Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 

10.2. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόμενων  αγαθών με το πέρας 

έκαστου μηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα. 

10.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και 

μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου από τον ανάδοχο 

συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 

10.4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, 

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

10.5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της παραλαβής  των 

αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
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10.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. 

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

10.7. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε 
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

10.8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 

μεταβολής της νομοθεσίας 

ΑΡΘΡΟ 11 ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 240 ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχθεί. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

12.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,  vα υπογράψει τη 

Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

12.2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του σύμφωνα με 

άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

12.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον: 

α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε  με ευθύνη του Δήμου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

12.4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (αρμόδια 

επιτροπή Δήμου Διονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

12.5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου 

της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις 

βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 

12.6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών υπηρεσιών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
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12.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Δήμου Διονύσου από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

12.8. Σε περίπτωση παράδοσης ασφαλιστηρίων , που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα 

που να είναι συμφώνως των όρων της σύμβασης, εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά από απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

12.9 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν εντός της 

προθεσμίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (παρ. 2 

άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί την ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο µε εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία. Για την διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης, που διασφαλίζονται 

µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε βάση τη συµφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, η οποία θα 

προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και 

των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε 

κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 

120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαρύτητα (%) 

1 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΤΟΠΟΚΡΙΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 10% 

1.1. Κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει 

εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη  µε αρµοδιότητα τη  διαχείριση και 

διεκπεραίωση των υποθέσεων του ∆ήµου µε σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα. 

5% 

1.2. Αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου 
προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη των 
αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή 
επιχειρήσεων. 

5% 
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2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     10% 

2.1. Έμμισθο Ανθρώπινο Δυναμικό μεγαλύτερο ή ίσο των 300 ατόμων 

- αποδεδειγμένη εκπαίδευση των στελεχών της με σεμινάρια  

 

5% 

2.2. Μεθοδολογίες εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές. 5% 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  80% 

3.1. Μέσος κύκλος εργασιών (εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα) των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) 

μεγαλύτερο ή ίσο  από το ποσό των  εκατό εκατομμυρίων  (100.000.000) 

ευρώ.  

50% 

3.2 Ο μέγιστος χρόνος αποζημίωσης να μην υπερβαίνει το χρόνο που 

ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλ. η Τράπεζα Ελλάδος  

 

30%  

 

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει µε ένα ακέραιο βαθμό, από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα επιμέρους 

στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

(Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν). 

Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθμός από 100-120 και όπου Κ ορίζεται το ποσοστό του συντελεστή 

βαρύτητας.  

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως 

καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

3. Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100  

4. όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.  

 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Ο προσφέρων µε 

την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).  

 

Με την ολοκλήρωση της  αξιολόγησης των προσφορών (και των δικαιολογητικών συμμετοχής) , η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικο στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη 

σχετικής απόφασης.  

Β) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα 

υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής : Τ.Β.Ο.Π. = 

(Οικονομική Προσφορά min /Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100, όπου: 

 • Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη µε το μικρότερο συνολικό 

ποσό σε Ευρώ  και  

• Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να 

εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία.  
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Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Η μικρότερη 

συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).  

 

Γ) Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού 

Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η 

συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 

βάση τον παρακάτω τύπο:  

Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Σ.Π.).  

 

1.Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και είναι σύμφωνές µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε 

περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης απορρίπτεται.  

5.Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται.  

6.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7.Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

8. Σε κάθε περίπτωση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και οριστική κατακύρωση αποφασίζει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

14.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

 Να έχει μέσο κύκλο εργασιών (εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα) των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) μεγαλύτερο ή ίσο  από το ποσό των εκατό εκατομμυρίων  

(100.000.000) ευρώ, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση  των  αντίστοιχων ισολογισμών της 

επιχείρησης.  

14.2 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι Ασφαλιστικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών και 

να είναι μέλη των οικείων Επιμελητηρίων. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Ασφαλιστικούς 

φορείς  απαιτείται να διαθέτουν άδεια από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι 
ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις της  υπό ανάθεσης 
υπηρεσίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής 
του , καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-
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Τεχνική Προσφορά ) απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να διαθέτει υπό µορφή δικαιολογητικών /βεβαιώσεων:  

• κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη  µε 
αρµοδιότητα τη  διαχείριση και διεκπεραίωση των υποθέσεων του ∆ήµου µε σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του φορέα  

• αποδεδειγµένη εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού 
για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων 

• επιχειρηματική δομή (οργανόγραμμα), θυγατρικές, και δίκτυο συνεργατών  

• τομείς δραστηριότητας ,κλάδοι εξειδίκευσης, ενεργό πελατολόγιο 

• προϊόντα και υπηρεσίες 

• μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί (πχ διαχείρισή ζημιών, εξυπηρέτηση 

ατυχήματος ή βλάβης οχήματος κλπ) 

• περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών,  

• πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το σύνολο των υπηρεσιών της εταιρείας 

• εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο Απολογισμό τριών ετών  

• συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών της μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων  

• ως μέγιστο χρόνο  αποζημίωσης το χρόνο που ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή δηλαδή η  Τράπεζα της  

Ελλάδος  

ΑΡΘΡΟ 15
ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής 

καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις , εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν . Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

15.2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Μελέτης , ισχύουν οι διατάξεις περί 

προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

15.3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.  

ΑΡΘΡΟ 16
ο 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

16.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 

16.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 

Άγιος Στέφανος  06 11 -2018 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΚΕΙΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.500,00€ 

 
                         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

                   

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  

.1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ 717   1 / 110cc 5/7/2004 MOTO 
   

.2 ΜΟΤΟ SUZUKI ΚΤ3980   1 / 50cc 26/4/2002 MOTO    

.3 ΜΟΤΟ 
PIAGGIO 
∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 2 / 151cc/2/- 5/8/2004 MOTO 

   

.4 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A5031515 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

.5 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A5031554 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

.6 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3017 JSAFJB33N00135603 1/1298cc/9/- 14/5/2001 EIX    

.7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3159 JSAFJB43V00117002 1/1328cc/9/- 20/11/2001 EIX    

.8 ΕΙΧ 
AUDI A6 - 2,0 

TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N039223 1/1984cc/14/- 5/11/2007 EIX 
14.000,00  

.9 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 
ΚΗΗ 
2172 JSATT054V00124004 06/14 15/4/2008 EIX 

8.000,00  

.10 ΕΙΧ SKODA  FABIA 
ΚΗΗ 
2233 TNBBH25J4A3040483 1/8/ 10/9/2009 EIX 

   

.11 ΕΙΧ 
SMART 

MERCEDES 
ΚΗΗ 
5530 WME4513341K392091 01/08/.. 26/1/2011 EIX 

   

.12 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 1/1587cc/11/- 29/10/2001 EIX    

.13 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 

VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373 2/-/14/- 1/6/2004 EIX 
   

.14 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
MENTAL T 

ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 3/1298cc/9/- 19/12/1994 EIX 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

.15 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
CABRIO 

ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 1/1298cc/9/- 16/5/1995 EIX 

   

.16 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 3/2351cc/16/- 28/9/2005 EIX 

   

.17 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

KHI  
7262 KMJWH7WP4U557263 1/2351cc/16/- 29/9/2005 EIX 

   

.18 ΕΙΧ 

MATRIX 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 3/1599cc/11/- 24/9/2002 EIX 

   

.19 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3018 JSAFJB33V00135575 2/1242cc/9/44KW 14/5/2001 EIX    

.20 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 ΚΗΗ6415 ZFA16900001265864 1/1242cc/9/ 44KW 16/12/2008 EIX    

.21 ΕΙΧ 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2318 ZFA1990000P297051 1/1248cc/9/70 13/7/2017 EIX 

14.000,00  

.22 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2319 ZFA1990000P317677 1/1248cc/9/70 25/072017 EIX 

14.000,00  

.23 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2320 ZFA1990000P316965 1/1248cc/9/70 25/7/2017 EIX 

14.000,00  

ΦΟΡΤΗΓΑ  

.24 ΕΙΧ 
SUZUKI SUPER 

CARRY 
ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 1/-/7/- 3/3/1997 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.25 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/5/2005 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.26 ΦΙΧ FIAT 
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 

6/1360cc/10/54
KW 19/11/2008 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

   

.27 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 12/-/17/- 13/8/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.28 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7292 JMZUN82426W385887 5/-/17/- 1/3/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.29 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7293 JMZUN82426W385912 4/-/17/- 1/8/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.30 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.31 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 2/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.32 ΦΙΧ 
MAZDA RAP CAB 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 1/-/17/- 24/5/2004 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.33 ΦΙΧ 

MITSUBISHI 
L200007 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- 8/11/1999 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.34 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U80656 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.35 ΦΙΧ DAEWOO 
KHH 
2261 SUL360424Y0068436 3/1995cc/14/- 30/10/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.36 ΦΙΧ TOYOTA 
(ΦΟΡΤΗΓΟ 

KHI3019 JT121LK1100017566 1/-/14/- 22/5/2001 ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) 

ΕΝΟ 

.37 ΦΙΧ 

VAN FORD 
TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 

6/2261cc/15/10
7KW 29/9/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.38 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 1/-/35/- 2/8/2004 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
   

.39 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 1/-/16/- 24/5/2004 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.40 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.41 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

MMBCNK74OYD-
014622 1/-/17/- 19/1/2000 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 1/-/17/- 6/10/1999 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.43 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/9/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.44 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 1/-/ 33/- 23/11/2000 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.45 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6166 ΥΒ1Ε4C42ΧΒ226284 2/-/ 33/- 10/8/2000 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.46 ΦΙΧ VOLVO KHI 7296 YV2EE00A96B416759 5/-/33/- 29/3/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

15.000,
00 

 

.47 ΦΙΧ IVECO KHI 3183 ZCFA80D1202429282 2/-/35/- 2/8/2004 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.48 ΦΙΧ MAN ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 7/-/60/- 6/2/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.49 ΦΙΧ MITSUBISHI 
KHH 
2308 JMBGZPA5VYA000836     

ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τ<=3,5 

   

.50 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/6/1996 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
Υ∆ΑΤΟΣ 

   

.51 ΦΙΧ 
NISSAN MOTOR 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 5/-/16/- 5/2/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.52 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 

6/2499cc/17/10
0KW 23/9/2008 ΦΟΡΤΗΓΟ 

   

.53 ΦΙΧ MERCEDES KHO5556 WDB675094-15-9 2/-/36/- 6/10/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.54 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 1/-/36/- 11/7/1996 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

   

.55 ΦΙΧ 
MERCEDES 

11.17 ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 2/-/-/170HP   Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
   

.56 ΦΙΧ MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 -

/12419/75/397
15/5/2013 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

80.000,
00 
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

KW 

.57 ΦΙΧ MERCEDES 
KHH 
2304 WDB96720710085210 170HP 1/11/2016 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

75.278,
00 

 

.58 

ΦΙΧ FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2324 ZFAKVCJ20H9014436 

2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ   
MH 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.59 
ΦΙΧ 

FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2323 ZFAKVCJ20H9017129 
2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.60 ΜΕ FORD 
KHH 
2309 WF0LM2E109W837710 8/-/ 18/-   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.61 ΦΙΧ 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 
144EC 4*4 BASE 

HILUX 
KHH 
2310 MROHR22G101514594 2/-/-/144HP   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  

.62 ΦΙΧ 
DAMLER 

CRYSLER KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/3/2002 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
10.000,

00 
 

.63 ΦΙΧ 
DALMER 

CRYSLER KHI 6566 WDB9505361K817901 6/-/38/- 31/1/2005 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.64 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 7/7/2006 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.65 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 9/6693cc/40/163KW 10/7/2009 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

25.000,
00 

 

.66 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 8/6374cc/38/210KW 12/1/2011 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.67 ΦΙΧ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 6/-/38/- 8/9/2005 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.68 ΦΙΧ ISUZU NPR75 
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 2/5193cc/31/140KW 31/1/2012 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

45.000,
00 

 

.69 ΦΙΧ ISUZU 
KHH 
6247 JAANPR75HF7106999 31HP   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

89.280,
00 

 

.70 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 1/-/57/- 21/7/1997 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

   

.71 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
5502 385383-14-693273 1/-/75/- 19/5/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

   

.72 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ 
(ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) 

ΚΗΟ 
5798 620113151/24855 6/-/88/- 21/1/1994 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

   

.73 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.74 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

70.000,
00 
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

.75 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.76 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 -/6693/40/163,2KW 14/2/2013 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

80.000,
00 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

.77 ΛΕ MAN 
ΚΗΗ 
2253 XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 28/4/2006 19 θέσεων 

20.000,
00 

 

.78 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 3/-/41/- 2/7/2001 35 θέσεων 
10.000,

00 
 

.79 ΛΕ FIAT IVECO ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 1/-/35/- 3/6/2003 34 θέσεων 
10.000,

00 
 

.80 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152 1/-/25/- 28/4/2006 

19 καθηµένων 
και 21όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

.81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151 2/-/25/- 12/4/2006 

19 καθηµένων 
και 20 όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

.82 ΜΕ MERCEDES 
ME 
83637 3810071464 2246 1/-/-/130HP 15/3/2005 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 

5.000,0
0 

 

.83 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
56545 VWAL8034YVA400090 1/-/-/136HP 24/9/1998 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.84 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
59569 VWAM1136LWA407765 1/-/-/157HP 10/8/2000 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.85 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
131156 VWASVT24F6184437 136HP 1/9/2016 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

97.139,
00 

 

.86 ΜΕ DULEVO 
ME 
67403 2004V00196 1/-/-/62HP 8/3/2002 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.87 ΜΕ BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 9/-/30/-   ΣΚΟΥΠΑ 
50.000,

00 
 

.88 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 
84680 5000A00044 1/-/ -/110HP 16/5/2005 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.89 ΜΕ RAVO ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 
40.000,

00 
 

.90 ΜΕ 
AZZURA 
MATHIEU 

ΜΕ 
114472 30409 2/-/-/95PS 18/3/2010 ΣΑΡΩΘΡΟ 

20.000,
00 

 

.91 ME FORD ME 3102 837710 8/-/18/-   

ΟΧΗΜΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ   

 

.92 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-
UNIMOG 

ΜΕ 
104745 WDB4051011V214346 6/-/-/156PS 11/7/2008 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ - 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ

Ο) 

40.000,
00 

 

.93 ΜΕ 
MERCEDES 

BENZ SCHMIDT 
ΜΕ 
112534 WDB 4050501V219456 7/-/-/156PS 14/7/2009 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟ
ΜΕΑΣ- 

ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ

ΚΟ 

40.000,
00 

 

.94 ΜΕ CASE 40XT 
ΜΕ 

JAF 412326 1/-/-/56HP 16/5/2005 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 10.000,  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

84683 00 

.95 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.96 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
59570 CGG0190529 1/-/-/100HP 10/8/2000 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.97 ΜΕ CASE 580 SLE 
ΜΕ 
84682 CCG 166383 2/-/-/90HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.98 ΜΕ JCB 
ΜΕ 
88139 SLP 3CXTSWE0475203 4/-/-/86HP 4/4/2006 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

30.000,
00 

 

.99 ΜΕ CASE ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
10.000,

00 
 

.100 ΜΕ 
FAI-KOMATSU 

WB9 7Ρ-2 
ΜΕ 
122412 97F20561 2/-/-/98HP 6/11/2011 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.101 ΜΕ RAM EUROPE 
ΜΕ 
84681 6808 1/-/-/113HP 16/5/2005 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.102 ΜΕ 
FOREDIL 

MACCHINE 
ME 
62344 6730 11/-/-/113HP 7/6/2001 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.103 ΜΕ MAZDA 
ΜΕ 
79704 

JMZUN 8242 4W 
326941 2/-/-/107HP 15/6/2004 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.104 ΜΕ MAZDA 
ME 
107323 JMZUN82128W636518 5/-/-/143PS 27/11/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.105 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR 

ΠΛ 
000447 WMV2M30E49W000447 9/-/146/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.106 ΦΙΧ 
IVECO-

EUROCARGO ΚΗΗ6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

Υ∆ΑΤΟΣ 
20.000,

00 
 

.107 ΜΕ MITSUBISHI 
ΜΕ 
104809 

MMBCNKB40 7D 
025175 4/-/-/136PS 19/9/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.108 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 
107337 WF0BMDE40XW127539 1/-/-/109PS 16/12/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

8.000,0
0 

 

.109 ΜΕ 
CHINETTI - 

IVECO 
ΜΕ 
67452 ZCFA1RGH002350567 1/-/-/227HP 22/4/2002 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

20.000,
00 

 

.110 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 
99920 ZCFB1JJ8202497831 4/-/-/239PS 10/9/2007 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο 

20.000,
00 

 

.111 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 
107371 38018314673161 -/-/-/- 28/1/2009 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

   

.112 ΜΕ 
MERCEDES 

UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 
104749 435115100000913 -/-/-/- 16/7/2008 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

15.000,
00 

 

.113 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 
124981 GF1600LOADER 36 27/11/2013 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙ
ΚΟ 

30.000,
00 

 

.114 ME DAIMLER - BENZ 
ME 
124336 WDB61526415221211 -/-/-/216PS 12/2/2013   

   

.115 ME UNIMOG 
ΜΕ 
138090 41611510-013578 5700/130PS/1972ετος 1972 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.116 ME BOBCAT 
ΜΕ 
131160 B3GZ11114 62HP 21/9/2016 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

73.250,
00 

 

.117 ME MAN 
ZXO 
5927 WMAN 033583Y017343 9973/269/1995 1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

10.000,
00 

 

.118 

ΦΙΧ 
ΡΥΜ 

6 ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΚΗΗ6169 XF9HAS60AC0J63072         
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(€) 

 ΣΤΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  2019  

ΣΥΝΟΛΟ    

 

………………………….(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω 

υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας μελέτης . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ  
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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 φορέα
i
  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 ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:[Μαρία Βορριά  

- Τηλέφωνο: 2132030636 

- Ηλ. ταχυδρομείο: vorria@dionysos.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο   : www.dionysos.gr  

 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019  » ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 112.500,00 €, - (CPV) : . 66514110-0   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003968740] 

 

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

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 
: 

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 μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

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:  

 

 

 

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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή 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 ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

5. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

6. δωροδοκία
x,xi

· 

7. απάτη
xii

· 

8. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii·

 

9. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 

10. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

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

 

 

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

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

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 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

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: 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 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 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 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 



 

Σελίδα 91 

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. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, 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
xlviii.

 

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 Δήλώσης 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): [……]    

 

                                                           
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.” 
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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. 

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).  
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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. 

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
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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xliii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.500,00€ 

 
                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ I 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

                   

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  

.1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ 717   1 / 110cc 5/7/2004 MOTO    

.2 ΜΟΤΟ SUZUKI ΚΤ3980   1 / 50cc 26/4/2002 MOTO    

.3 ΜΟΤΟ 
PIAGGIO 
∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 2 / 151cc/2/- 5/8/2004 MOTO 

   

.4 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A5031515 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

.5 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A5031554 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

.6 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3017 JSAFJB33N00135603 1/1298cc/9/- 14/5/2001 EIX    

.7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3159 JSAFJB43V00117002 1/1328cc/9/- 20/11/2001 EIX    

.8 ΕΙΧ 
AUDI A6 - 2,0 

TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N039223 1/1984cc/14/- 5/11/2007 EIX 
14.000,00  

.9 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 
ΚΗΗ 
2172 JSATT054V00124004 06/14 15/4/2008 EIX 

8.000,00  

.10 ΕΙΧ SKODA  FABIA 
ΚΗΗ 
2233 TNBBH25J4A3040483 1/8/ 10/9/2009 EIX 

   

.11 ΕΙΧ 
SMART 

MERCEDES 
ΚΗΗ 
5530 WME4513341K392091 01/08/.. 26/1/2011 EIX 

   

.12 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 1/1587cc/11/- 29/10/2001 EIX    

.13 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 

VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373 2/-/14/- 1/6/2004 EIX 
   

.14 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
MENTAL T 

ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 3/1298cc/9/- 19/12/1994 EIX 

   

.15 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
CABRIO 

ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 1/1298cc/9/- 16/5/1995 EIX 

   

.16 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 3/2351cc/16/- 28/9/2005 EIX 

   

.17 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

KHI  
7262 KMJWH7WP4U557263 1/2351cc/16/- 29/9/2005 EIX 

   

.18 ΕΙΧ 

MATRIX 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 3/1599cc/11/- 24/9/2002 EIX 

   

.19 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3018 JSAFJB33V00135575 2/1242cc/9/44KW 14/5/2001 EIX    
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.20 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 ΚΗΗ6415 ZFA16900001265864 1/1242cc/9/ 44KW 16/12/2008 EIX    

.21 ΕΙΧ 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2318 ZFA1990000P297051 1/1248cc/9/70 13/7/2017 EIX 

14.000,00  

.22 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2319 ZFA1990000P317677 1/1248cc/9/70 25/072017 EIX 

14.000,00  

.23 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2320 ZFA1990000P316965 1/1248cc/9/70 25/7/2017 EIX 

14.000,00  

ΦΟΡΤΗΓΑ  

.24 ΕΙΧ 
SUZUKI SUPER 

CARRY 
ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 1/-/7/- 3/3/1997 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.25 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/5/2005 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.26 ΦΙΧ FIAT 
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 

6/1360cc/10/54
KW 19/11/2008 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

   

.27 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 12/-/17/- 13/8/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.28 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7292 JMZUN82426W385887 5/-/17/- 1/3/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.29 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7293 JMZUN82426W385912 4/-/17/- 1/8/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.30 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.31 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 2/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.32 ΦΙΧ 
MAZDA RAP CAB 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 1/-/17/- 24/5/2004 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.33 ΦΙΧ 

MITSUBISHI 
L200007 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- 8/11/1999 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.34 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U80656 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.35 ΦΙΧ DAEWOO 
KHH 
2261 SUL360424Y0068436 3/1995cc/14/- 30/10/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.36 ΦΙΧ 

TOYOTA 
(ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ) KHI3019 JT121LK1100017566 1/-/14/- 22/5/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.37 ΦΙΧ 

VAN FORD 
TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 

6/2261cc/15/10
7KW 29/9/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.38 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 1/-/35/- 2/8/2004 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
   

.39 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 1/-/16/- 24/5/2004 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.40 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.41 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

MMBCNK74OYD-
014622 1/-/17/- 19/1/2000 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
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.42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 1/-/17/- 6/10/1999 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.43 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/9/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.44 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 1/-/ 33/- 23/11/2000 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.45 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6166 ΥΒ1Ε4C42ΧΒ226284 2/-/ 33/- 10/8/2000 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.46 ΦΙΧ VOLVO KHI 7296 YV2EE00A96B416759 5/-/33/- 29/3/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

15.000,
00 

 

.47 ΦΙΧ IVECO KHI 3183 ZCFA80D1202429282 2/-/35/- 2/8/2004 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.48 ΦΙΧ MAN ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 7/-/60/- 6/2/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.49 ΦΙΧ MITSUBISHI 
KHH 
2308 JMBGZPA5VYA000836     

ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τ<=3,5 

   

.50 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/6/1996 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
Υ∆ΑΤΟΣ 

   

.51 ΦΙΧ 
NISSAN MOTOR 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 5/-/16/- 5/2/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.52 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 

6/2499cc/17/10
0KW 23/9/2008 ΦΟΡΤΗΓΟ 

   

.53 ΦΙΧ MERCEDES KHO5556 WDB675094-15-9 2/-/36/- 6/10/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.54 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 1/-/36/- 11/7/1996 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

   

.55 ΦΙΧ 
MERCEDES 

11.17 ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 2/-/-/170HP   Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
   

.56 ΦΙΧ MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 

-
/12419/75/397

KW 15/5/2013 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

80.000,
00 

 

.57 ΦΙΧ MERCEDES 
KHH 
2304 WDB96720710085210 170HP 1/11/2016 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

75.278,
00 

 

.58 

ΦΙΧ FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2324 ZFAKVCJ20H9014436 

2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ   
MH 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.59 
ΦΙΧ 

FIAT FULL BACK  
(4*4) ΚΗΗ2323 ZFAKVCJ20H9017129 

2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.60 ΜΕ FORD 
KHH 
2309 WF0LM2E109W837710 8/-/ 18/-   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.61 ΦΙΧ 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 
144EC 4*4 BASE 

HILUX 
KHH 
2310 MROHR22G101514594 2/-/-/144HP   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  

.62 ΦΙΧ 
DAMLER 

CRYSLER KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/3/2002 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
10.000,

00 
 

.63 ΦΙΧ 
DALMER 

CRYSLER KHI 6566 WDB9505361K817901 6/-/38/- 31/1/2005 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 



 

Σελίδα 99 

                                                                                                                                                                                                 

.64 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 7/7/2006 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.65 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 9/6693cc/40/163KW 10/7/2009 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

25.000,
00 

 

.66 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 8/6374cc/38/210KW 12/1/2011 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.67 ΦΙΧ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 6/-/38/- 8/9/2005 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.68 ΦΙΧ ISUZU NPR75 
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 2/5193cc/31/140KW 31/1/2012 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

45.000,
00 

 

.69 ΦΙΧ ISUZU 
KHH 
6247 JAANPR75HF7106999 31HP   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

89.280,
00 

 

.70 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 1/-/57/- 21/7/1997 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

   

.71 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
5502 385383-14-693273 1/-/75/- 19/5/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

   

.72 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ 
(ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) 

ΚΗΟ 
5798 620113151/24855 6/-/88/- 21/1/1994 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

   

.73 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.74 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

70.000,
00 

 

.75 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.76 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 -/6693/40/163,2KW 14/2/2013 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

80.000,
00 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

.77 ΛΕ MAN 
ΚΗΗ 
2253 XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 28/4/2006 19 θέσεων 

20.000,
00 

 

.78 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 3/-/41/- 2/7/2001 35 θέσεων 
10.000,

00 
 

.79 ΛΕ FIAT IVECO ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 1/-/35/- 3/6/2003 34 θέσεων 
10.000,

00 
 

.80 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152 1/-/25/- 28/4/2006 

19 καθηµένων 
και 21όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

.81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151 2/-/25/- 12/4/2006 

19 καθηµένων 
και 20 όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

.82 ΜΕ MERCEDES 
ME 
83637 3810071464 2246 1/-/-/130HP 15/3/2005 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 

5.000,0
0 

 

.83 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
56545 VWAL8034YVA400090 1/-/-/136HP 24/9/1998 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.84 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
59569 VWAM1136LWA407765 1/-/-/157HP 10/8/2000 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.85 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
131156 VWASVT24F6184437 136HP 1/9/2016 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

97.139,
00 
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.86 ΜΕ DULEVO 
ME 
67403 2004V00196 1/-/-/62HP 8/3/2002 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.87 ΜΕ BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 9/-/30/-   ΣΚΟΥΠΑ 
50.000,

00 
 

.88 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 
84680 5000A00044 1/-/ -/110HP 16/5/2005 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.89 ΜΕ RAVO ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 
40.000,

00 
 

.90 ΜΕ 
AZZURA 
MATHIEU 

ΜΕ 
114472 30409 2/-/-/95PS 18/3/2010 ΣΑΡΩΘΡΟ 

20.000,
00 

 

.91 ME FORD ME 3102 837710 8/-/18/-   

ΟΧΗΜΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ   

 

.92 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-
UNIMOG 

ΜΕ 
104745 WDB4051011V214346 6/-/-/156PS 11/7/2008 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ - 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ

Ο) 

40.000,
00 

 

.93 ΜΕ 
MERCEDES 

BENZ SCHMIDT 
ΜΕ 
112534 WDB 4050501V219456 7/-/-/156PS 14/7/2009 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟ
ΜΕΑΣ- 

ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ

ΚΟ 

40.000,
00 

 

.94 ΜΕ CASE 40XT 
ΜΕ 
84683 JAF 412326 1/-/-/56HP 16/5/2005 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.95 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.96 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
59570 CGG0190529 1/-/-/100HP 10/8/2000 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.97 ΜΕ CASE 580 SLE 
ΜΕ 
84682 CCG 166383 2/-/-/90HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.98 ΜΕ JCB 
ΜΕ 
88139 SLP 3CXTSWE0475203 4/-/-/86HP 4/4/2006 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

30.000,
00 

 

.99 ΜΕ CASE ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
10.000,

00 
 

.100 ΜΕ 
FAI-KOMATSU 

WB9 7Ρ-2 
ΜΕ 
122412 97F20561 2/-/-/98HP 6/11/2011 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.101 ΜΕ RAM EUROPE 
ΜΕ 
84681 6808 1/-/-/113HP 16/5/2005 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.102 ΜΕ 
FOREDIL 

MACCHINE 
ME 
62344 6730 11/-/-/113HP 7/6/2001 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.103 ΜΕ MAZDA 
ΜΕ 
79704 

JMZUN 8242 4W 
326941 2/-/-/107HP 15/6/2004 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.104 ΜΕ MAZDA 
ME 
107323 JMZUN82128W636518 5/-/-/143PS 27/11/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.105 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR 

ΠΛ 
000447 WMV2M30E49W000447 9/-/146/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.106 ΦΙΧ 
IVECO-

EUROCARGO ΚΗΗ6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

Υ∆ΑΤΟΣ 
20.000,

00 
 

.107 ΜΕ MITSUBISHI 
ΜΕ 
104809 

MMBCNKB40 7D 
025175 4/-/-/136PS 19/9/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.108 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 
107337 WF0BMDE40XW127539 1/-/-/109PS 16/12/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

8.000,0
0 

 

.109 ΜΕ 
CHINETTI - 

IVECO 
ΜΕ 
67452 ZCFA1RGH002350567 1/-/-/227HP 22/4/2002 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

20.000,
00 

 

.110 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 
99920 ZCFB1JJ8202497831 4/-/-/239PS 10/9/2007 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο 

20.000,
00 

 

.111 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 
107371 38018314673161 -/-/-/- 28/1/2009 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
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.112 ΜΕ 
MERCEDES 

UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 
104749 435115100000913 -/-/-/- 16/7/2008 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

15.000,
00 

 

.113 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 
124981 GF1600LOADER 36 27/11/2013 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙ
ΚΟ 

30.000,
00 

 

.114 ME DAIMLER - BENZ 
ME 
124336 WDB61526415221211 -/-/-/216PS 12/2/2013   

   

.115 ME UNIMOG 
ΜΕ 
138090 41611510-013578 5700/130PS/1972ετος 1972 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.116 ME BOBCAT 
ΜΕ 
131160 B3GZ11114 62HP 21/9/2016 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

73.250,
00 

 

.117 ME MAN 
ZXO 
5927 WMAN 033583Y017343 9973/269/1995 1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

10.000,
00 

 

.118 

ΦΙΧ 
ΡΥΜ 

6 ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΚΗΗ6169 XF9HAS60AC0J63072         

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(€) 

 ΣΤΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  2019  

ΣΥΝΟΛΟ    

 

………………………….(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω 

υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας μελέτης . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018 ( CPV) : . 66514110-0 

 (Συνολικού ποσού ,………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την …………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που ενεργεί στο παρόν ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου  ( ΑΦΜ 997690910 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύμφωνα με την υπ΄άριθμ 

782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων   «δυνάμει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ 

του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και 

 

Η εταιρεία ………………………………………………………………   - η οποία εκπροσωπείται από τον  κ. 

…………………………..    ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος  και διαχειριστής της Εταιρείας  που 

εδρεύει ……………………………….  και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

 

Τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα σύμβαση, 

αμοιβαία συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του 

άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

Του Π.Δ. 80/2016  

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ 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”,  

Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” 

Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…” 

Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
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Του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ-13 Α/5-2-16) «…σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης…» 

Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 87/05.04.2016 της Τραπέζης Ελλάδος. 

Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι 

την λήξη της σύμβασης. 

Την ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας , όπως περιγράφεται στην από 07/2018 Μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών . 

Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ   οικ. 

Έτους 2018, με Κ.Α. : 1) 10.6253 µε ποσό 500,00€ ,  2) 15.6253  µε ποσό 500,00€ 3) 20.6253  µε ποσό 

1.200,00€ 4) 25.6253 µε ποσό 100,00 € 5) 35.6253 µε ποσό 200,00 €  6) 70.6253  µε ποσό 500,00€  µε 
τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2018 (σύνολο 3.000,00 €) , ενώ ανάλογη 
πίστωση θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους ΚΑ στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2019 (σύνολο 

75.000,00 €) και  έτους 2020 (σύνολο 34.500,00 €), 

 Την υπ’ αριθμόν …../  2018….. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποια εγκρίθηκε  η από 07/2018 

Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών   και β) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθμόν ΑΑΥ  …./2018  Απόφαση του Δημάρχου    περί έγκρισης της συγκεκριμένης παροχής 

υπηρεσιών.  

Την υπ’ αρ. ………….  διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις ……….. 

Το από ………………  Πρακτικό Νο.1 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης 

προσφορών 

Την υπ’ αριθμόν …../  2018….. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής » περί έγκρισης του Πρακτικού Νο.1 της 

Ε.Δ. 

Το από ………………  Πρακτικό Νο.2 της Ε.Δ. διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης 

προσφορών περι κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία 

…………………………………………….. 

 Την υπ’ αριθμόν …………………………………………………  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 

Πρακτικού Νο.2 της με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υηρεσίας  «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων 

έτους 2019  Δήμου Διονύσου ” 

Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι 

την λήξη της σύμβασης 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη συμβαλλομένη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση Μεταφορικών 

Μέσων Δήμου Διονύσου έτους 2019»,  όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά είδος στον παρακάτω 

πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας και σύμφωνα με την 07/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών   ,τους όρους Διακήρυξης του Διαγωνισμού, καθώς και την υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ », που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος με την παρούσα 

σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αύξηση των τιμών τιμολογίου δεν πρόκειται να γίνει δεκτή 

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / cc / 
Φορ. Ίπποι / Ισχύς 

Ηµεροµηνία 
1ης αδείας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤ
ΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΡΟΥ 
(€) 

                   

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  

.1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ 717   1 / 110cc 5/7/2004 MOTO    
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.2 ΜΟΤΟ SUZUKI ΚΤ3980   1 / 50cc 26/4/2002 MOTO    

.3 ΜΟΤΟ 
PIAGGIO 
∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 2 / 151cc/2/- 5/8/2004 MOTO 

   

.4 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A5031515 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

.5 ΜΟΤΟ 
SKOOTER 

HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A5031554 2 / 125cc/2/9 24/2/2012 MOTO 
   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

.6 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3017 JSAFJB33N00135603 1/1298cc/9/- 14/5/2001 EIX    

.7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3159 JSAFJB43V00117002 1/1328cc/9/- 20/11/2001 EIX    

.8 ΕΙΧ 
AUDI A6 - 2,0 

TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N039223 1/1984cc/14/- 5/11/2007 EIX 
14.000,00  

.9 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 
ΚΗΗ 
2172 JSATT054V00124004 06/14 15/4/2008 EIX 

8.000,00  

.10 ΕΙΧ SKODA  FABIA 
ΚΗΗ 
2233 TNBBH25J4A3040483 1/8/ 10/9/2009 EIX 

   

.11 ΕΙΧ 
SMART 

MERCEDES 
ΚΗΗ 
5530 WME4513341K392091 01/08/.. 26/1/2011 EIX 

   

.12 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 1/1587cc/11/- 29/10/2001 EIX    

.13 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 

VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373 2/-/14/- 1/6/2004 EIX 
   

.14 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
MENTAL T 

ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 3/1298cc/9/- 19/12/1994 EIX 

   

.15 ΕΙΧ 

SANTANA 
MOTOR 

SAMURAI 
CABRIO 

ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 1/1298cc/9/- 16/5/1995 EIX 

   

.16 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 3/2351cc/16/- 28/9/2005 EIX 

   

.17 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

KHI  
7262 KMJWH7WP4U557263 1/2351cc/16/- 29/9/2005 EIX 

   

.18 ΕΙΧ 

MATRIX 
HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 3/1599cc/11/- 24/9/2002 EIX 

   

.19 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3018 JSAFJB33V00135575 2/1242cc/9/44KW 14/5/2001 EIX    

.20 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 ΚΗΗ6415 ZFA16900001265864 1/1242cc/9/ 44KW 16/12/2008 EIX    

.21 ΕΙΧ 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2318 ZFA1990000P297051 1/1248cc/9/70 13/7/2017 EIX 

14.000,00  

.22 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2319 ZFA1990000P317677 1/1248cc/9/70 25/072017 EIX 

14.000,00  

.23 EIX 
FIAT PUNTO  H 

ABARTH 
KHH 
2320 ZFA1990000P316965 1/1248cc/9/70 25/7/2017 EIX 

14.000,00  

ΦΟΡΤΗΓΑ  

.24 ΕΙΧ 
SUZUKI SUPER 

CARRY 
ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 1/-/7/- 3/3/1997 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.25 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/5/2005 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.26 ΦΙΧ FIAT 
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 

6/1360cc/10/54
KW 19/11/2008 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

   

.27 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 12/-/17/- 13/8/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
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.28 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7292 JMZUN82426W385887 5/-/17/- 1/3/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.29 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7293 JMZUN82426W385912 4/-/17/- 1/8/2006 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

4.000,0
0 

 

.30 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.31 ΦΙΧ 

MAZDA 
STRETCH 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 2/-/17/- 10/12/2002 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.32 ΦΙΧ 
MAZDA RAP CAB 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 1/-/17/- 24/5/2004 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

3.000,0
0 

 

.33 ΦΙΧ 

MITSUBISHI 
L200007 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- 8/11/1999 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.34 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U80656 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.35 ΦΙΧ DAEWOO 
KHH 
2261 SUL360424Y0068436 3/1995cc/14/- 30/10/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.36 ΦΙΧ 

TOYOTA 
(ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ) KHI3019 JT121LK1100017566 1/-/14/- 22/5/2001 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.37 ΦΙΧ 

VAN FORD 
TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 

6/2261cc/15/10
7KW 29/9/2008 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.38 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 1/-/35/- 2/8/2004 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 
   

.39 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 1/-/16/- 24/5/2004 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.40 ΦΙΧ 

FORD WERKE 
VAN 1,8 TRANSIT 

CONNECT ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 1/-/12/- 15/11/2007 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

5.000,0
0 

 

.41 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

MMBCNK74OYD-
014622 1/-/17/- 19/1/2000 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 1/-/17/- 6/10/1999 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.43 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/9/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.44 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 1/-/ 33/- 23/11/2000 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΡΠΑΓΗ) 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

   

.45 ΦΙΧ VOLVO 
ΚΗΟ 
6166 ΥΒ1Ε4C42ΧΒ226284 2/-/ 33/- 10/8/2000 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.46 ΦΙΧ VOLVO KHI 7296 YV2EE00A96B416759 5/-/33/- 29/3/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

15.000,
00 

 

.47 ΦΙΧ IVECO KHI 3183 ZCFA80D1202429282 2/-/35/- 2/8/2004 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.48 ΦΙΧ MAN ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 7/-/60/- 6/2/2006 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

10.000,
00 

 

.49 ΦΙΧ MITSUBISHI 
KHH 
2308 JMBGZPA5VYA000836     

ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τ<=3,5 
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.50 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/6/1996 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
Υ∆ΑΤΟΣ 

   

.51 ΦΙΧ 
NISSAN MOTOR 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 5/-/16/- 5/2/2008 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.52 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 

6/2499cc/17/10
0KW 23/9/2008 ΦΟΡΤΗΓΟ 

   

.53 ΦΙΧ MERCEDES KHO5556 WDB675094-15-9 2/-/36/- 6/10/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.54 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 1/-/36/- 11/7/1996 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

   

.55 ΦΙΧ 
MERCEDES 

11.17 ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 2/-/-/170HP   Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
   

.56 ΦΙΧ MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 

-
/12419/75/397

KW 15/5/2013 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

80.000,
00 

 

.57 ΦΙΧ MERCEDES 
KHH 
2304 WDB96720710085210 170HP 1/11/2016 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

75.278,
00 

 

.58 

ΦΙΧ FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2324 ZFAKVCJ20H9014436 

2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ   
MH 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.59 
ΦΙΧ 

FIAT FULL BACK  
(4*4) 

ΚΗΗ2323 ZFAKVCJ20H9017129 
2442/15/113 26/9/2017 

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

20.020,
00 

 

.60 ΜΕ FORD 
KHH 
2309 WF0LM2E109W837710 8/-/ 18/-   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

.61 ΦΙΧ 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 
144EC 4*4 BASE 

HILUX 
KHH 
2310 MROHR22G101514594 2/-/-/144HP   

ΦΟΡΤΗΓΟ MH 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ

ΕΝΟ 

   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  

.62 ΦΙΧ 
DAMLER 

CRYSLER KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/3/2002 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
10.000,

00 
 

.63 ΦΙΧ 
DALMER 

CRYSLER KHI 6566 WDB9505361K817901 6/-/38/- 31/1/2005 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.64 ΦΙΧ MERCEDES ΚΗΗ6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 7/7/2006 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.65 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 9/6693cc/40/163KW 10/7/2009 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

25.000,
00 

 

.66 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 8/6374cc/38/210KW 12/1/2011 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.67 ΦΙΧ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 6/-/38/- 8/9/2005 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

20.000,
00 

 

.68 ΦΙΧ ISUZU NPR75 
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 2/5193cc/31/140KW 31/1/2012 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

45.000,
00 

 

.69 ΦΙΧ ISUZU 
KHH 
6247 JAANPR75HF7106999 31HP   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

89.280,
00 

 

.70 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 1/-/57/- 21/7/1997 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ 

   

.71 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΟ 
5502 385383-14-693273 1/-/75/- 19/5/1992 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

   

.72 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ 
(ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ) 

ΚΗΟ 
5798 620113151/24855 6/-/88/- 21/1/1994 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 
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.73 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.74 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

70.000,
00 

 

.75 ΦΙΧ 

MERCEDES 
BENZ DAIMLER 

AG 
(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 

ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 1/6374cc/38/210KW 21/10/2010 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

60.000,
00 

 

.76 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 -/6693/40/163,2KW 14/2/2013 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ

ΟΦΟΡΟ 

80.000,
00 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

.77 ΛΕ MAN 
ΚΗΗ 
2253 XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 28/4/2006 19 θέσεων 

20.000,
00 

 

.78 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 3/-/41/- 2/7/2001 35 θέσεων 
10.000,

00 
 

.79 ΛΕ FIAT IVECO ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 1/-/35/- 3/6/2003 34 θέσεων 
10.000,

00 
 

.80 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152 1/-/25/- 28/4/2006 

19 καθηµένων 
και 21όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

.81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151 2/-/25/- 12/4/2006 

19 καθηµένων 
και 20 όρθιων  

θέσεων 

15.000,
00 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

.82 ΜΕ MERCEDES 
ME 
83637 3810071464 2246 1/-/-/130HP 15/3/2005 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 

5.000,0
0 

 

.83 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
56545 VWAL8034YVA400090 1/-/-/136HP 24/9/1998 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.84 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
59569 VWAM1136LWA407765 1/-/-/157HP 10/8/2000 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

5.000,0
0 

 

.85 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 
131156 VWASVT24F6184437 136HP 1/9/2016 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

97.139,
00 

 

.86 ΜΕ DULEVO 
ME 
67403 2004V00196 1/-/-/62HP 8/3/2002 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.87 ΜΕ BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 9/-/30/-   ΣΚΟΥΠΑ 
50.000,

00 
 

.88 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 
84680 5000A00044 1/-/ -/110HP 16/5/2005 ΣΑΡΩΘΡΟ 

   

.89 ΜΕ RAVO ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 
40.000,

00 
 

.90 ΜΕ 
AZZURA 
MATHIEU 

ΜΕ 
114472 30409 2/-/-/95PS 18/3/2010 ΣΑΡΩΘΡΟ 

20.000,
00 

 

.91 ME FORD ME 3102 837710 8/-/18/-   

ΟΧΗΜΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ   

 

.92 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-
UNIMOG 

ΜΕ 
104745 WDB4051011V214346 6/-/-/156PS 11/7/2008 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ - 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ

Ο) 

40.000,
00 

 

.93 ΜΕ 
MERCEDES 

BENZ SCHMIDT 
ΜΕ 
112534 WDB 4050501V219456 7/-/-/156PS 14/7/2009 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟ
ΜΕΑΣ- 

ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜ

ΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ

ΚΟ 

40.000,
00 

 

.94 ΜΕ CASE 40XT 
ΜΕ 
84683 JAF 412326 1/-/-/56HP 16/5/2005 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 
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.95 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.96 ΜΕ CASE 
ΜΕ 
59570 CGG0190529 1/-/-/100HP 10/8/2000 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.97 ΜΕ CASE 580 SLE 
ΜΕ 
84682 CCG 166383 2/-/-/90HP 17/2/1998 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.98 ΜΕ JCB 
ΜΕ 
88139 SLP 3CXTSWE0475203 4/-/-/86HP 4/4/2006 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

30.000,
00 

 

.99 ΜΕ CASE ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 
10.000,

00 
 

.100 ΜΕ 
FAI-KOMATSU 

WB9 7Ρ-2 
ΜΕ 
122412 97F20561 2/-/-/98HP 6/11/2011 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10.000,
00 

 

.101 ΜΕ RAM EUROPE 
ΜΕ 
84681 6808 1/-/-/113HP 16/5/2005 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.102 ΜΕ 
FOREDIL 

MACCHINE 
ME 
62344 6730 11/-/-/113HP 7/6/2001 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

10.000,
00 

 

.103 ΜΕ MAZDA 
ΜΕ 
79704 

JMZUN 8242 4W 
326941 2/-/-/107HP 15/6/2004 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.104 ΜΕ MAZDA 
ME 
107323 JMZUN82128W636518 5/-/-/143PS 27/11/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

3.000,0
0 

 

.105 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR 

ΠΛ 
000447 WMV2M30E49W000447 9/-/146/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.106 ΦΙΧ 
IVECO-

EUROCARGO ΚΗΗ6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

Υ∆ΑΤΟΣ 
20.000,

00 
 

.107 ΜΕ MITSUBISHI 
ΜΕ 
104809 

MMBCNKB40 7D 
025175 4/-/-/136PS 19/9/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.108 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 
107337 WF0BMDE40XW127539 1/-/-/109PS 16/12/2008 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

8.000,0
0 

 

.109 ΜΕ 
CHINETTI - 

IVECO 
ΜΕ 
67452 ZCFA1RGH002350567 1/-/-/227HP 22/4/2002 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

20.000,
00 

 

.110 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 
99920 ZCFB1JJ8202497831 4/-/-/239PS 10/9/2007 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚ
Ο 

20.000,
00 

 

.111 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 
107371 38018314673161 -/-/-/- 28/1/2009 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

   

.112 ΜΕ 
MERCEDES 

UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 
104749 435115100000913 -/-/-/- 16/7/2008 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

15.000,
00 

 

.113 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 
124981 GF1600LOADER 36 27/11/2013 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙ
ΚΟ 

30.000,
00 

 

.114 ME DAIMLER - BENZ 
ME 
124336 WDB61526415221211 -/-/-/216PS 12/2/2013   

   

.115 ME UNIMOG 
ΜΕ 
138090 41611510-013578 5700/130PS/1972ετος 1972 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ
ΚΟ 

5.000,0
0 

 

.116 ME BOBCAT 
ΜΕ 
131160 B3GZ11114 62HP 21/9/2016 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

73.250,
00 

 

.117 ME MAN 
ZXO 
5927 WMAN 033583Y017343 9973/269/1995 1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

10.000,
00 

 

.118 

ΦΙΧ 
ΡΥΜ 

6 ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΚΗΗ6169 XF9HAS60AC0J63072         

 

 

Άρθρο 1ο - Προσδιορισμός --Αντικείμενο της Σύμβασης  

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση της ασφάλισης  των Μεταφορικών Μέσων, του Δήμου 

Διονύσου έτους 2019. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων». 

Α) Ασφαλιστικές Καλύψεις Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου  
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Όλα τα οχήματα (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, κλπ) και 

μηχανήματα έργου του Δήμου, που αναγράφονται στο ΠΙΝΑΚΑ I εκτός των υποχρεωτικών καλύψεων για 

τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή για αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές 

ζημιές έναντι τρίτων, θα ασφαλιστών και με τις παρακάτω περιγραφόμενες καλύψεις: 

1 Μοτοσυκλέτες έως 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

2 Μοτοσυκλέτες > 100 cc 

i Βασικές εκ του νόμου καλύψεις 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Οδική Βοήθεια 

3 Επιβατικά 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

4 Φορτηγά 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  46, 47, 48, 56, 57 οχήματα του Πίνακα Ι  για την 

ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (5 οχήματα) 

5 Απορριμματοφόρα  

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

vi Θραύση Κρυστάλλων 

v Οδική Βοήθεια (έως 3.500 τόνους & 3,2 μεταξόνιο) 
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vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ από 62 έως και 69 και τα υπ αριθμ . από 73 έως και 76 

οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (12 οχήματα) 

6 Λεωφορεία 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I) 

7 Μηχανήματα Έργου 

i Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 

ii Φροντίδα ατυχήματος 

iii Νομική Προστασία 

iv Θραύση Κρυστάλλων 

v Εργαλείο 12.500 (κεφ) 

vi Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες 

 (για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

vii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 

102, οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

8 Λειτουργεία  ως Εργαλείο  των  Μηχανημάτων Έργου (αρπάγες κλπ.) 

i Πυρός , Κακόβουλες πράξεις & τρομοκρατικές ενέργειες  

(για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I)) 

ii Υλικές ζημιές 12.500, € & Σωματικές βλάβες τρίτων  25.000,00€ 

iii Μερική κλοπή  για τα υπ αριθμ  82,83, 84, 85, 116 και  τα υπ’αριθμ  από 94 έως και 

102, οχήματα του Πίνακα Ι  για την ασφαλιστική αξία που Πίνακα I  (14 οχήµατα) 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα 

οχήματα με συνέπεια την ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου ασφάλισής τους και την επιστροφή μη 

δεδουλευμένων από την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως, σε μηνιαία 

βάση, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Γραφείο Κίνησης), για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και στο τέλος 

κάθε εξαμήνου να αποστέλλει (Τμήμα Προμηθειών)σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων 

κατά όχημα και  το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. 

Ο «Ανάδοχος»  δεσμεύεται με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις να ασφαλίσει τα επιπλέον 

μεταφορικά μέσα   που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου είτε με μίσθωση είτε με αγορά εντός 

του χρονικού διαστήματος της σύμβασης     και τα οποία δεν περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, με 

τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. Η ασφάλιση επιπλέον 

μεταφορικών μέσων  θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του δήμου προς τον ανάδοχο και θα ισχύει 

υποχρεωτικώς γι’ αυτόν από τη λήψη της γνωστοποίησης με τους ίδιους όρους. 
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Άρθρο 2ο Διάρκεια Σύμβασης –Παράταση –Διακοπή Δικαίωμα Προαίρεσης  

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και για ένα (1) έτος. 

2. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης για όσο κρίνει αναγκαίο ο Δήμος ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ή μέχρι τη διενέργεια του επόμενου 

διαγωνισμού και όχι πέραν του 6μηνου. Στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης, εάν και εφόσον ο 

Δήμος προβεί στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, τα μεταφορικά μέσα  του Δήμου 

παραμένουν ασφαλισμένα στον μειοδότη έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα οριστεί η 

παράταση. Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης 

των μεταφορικών μέσων  του Δήμου με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της 

αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Το 

δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία και θα αφορά 

είτε στην επέκταση των  ήδη ασφαλισμένων μεταφορικών μέσων  για ανάλογο διάστημα είτε στην 

ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και 

ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 50 %, 

όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει εκ νέου εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 5% τοις εκατό της συμβατικής αξίας της 

παράτασης. 

3.Ο Δήμος έχει δικαίωμα για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης των 

μεταφορικών μέσων του με τους ίδιους όρους, ασκούμενο το δικαίωμα προαίρεσης με μόνη τη δήλωση 

της αναθέτουσας αρχής. 

4.Η διάρκεια ασφάλισης των μεταφορικών μέσων  του Δήμου ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της  σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει άμεσα τα μεταφορικά 

μέσα  του δήμου. 

2. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνεται τμηματικά ανά εξάμηνο τα οποία θα 

ανανεώνονται αυτόματα. 

3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση 

Άρθρο 4ο. Αμοιβή και Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου  

Ως αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό των ……………… Δήμου  

οικονομικού έτους 2018. Η δαπάνη για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας  θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους του Δήμο Διονύσου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρω €,  τμηματικά εντός τριάντα (30) ημερών εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες 

το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, 

υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.] 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016xlviii 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον 

N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την 

έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η 

κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. ) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ,  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας .... επί του καθαρού ποσού. 

Οι ανωτέρω κρατήσεις μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

ν.4412/2016 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.  

Άρθρο 5ο  Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας, του 

αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται 

από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 6ο  Ποινές και εγγυήσεις  

1.      Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης των κατωτέρω ποινικών 

ρητρών και τυχόν θεμελίωσης αξίωσης αποζημίωσης, και ως εγγύηση για την καλή και προσήκουσα 

εκτέλεση της Σύμβασης, την κάλυψη κάθε τυχόν οφειλής προς το Δήμο και γενικά την πιστή τήρηση των 

όρων της Σύμβασης, προσκόμισε την υπ' αριθμ. ……………………………………………………………………………………… 

2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραμένει σε ισχύ στα χέρια του Δήμου  και επιστρέφεται άτοκα στον 

Ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την οριστική παραλαβή του Έργου. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου 

της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις 

βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 

4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών υπηρεσιών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
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5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και 

για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Δήμου Διονύσου από την μη εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

6. Σε περίπτωση παράδοσης ασφαλιστηρίων , που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα 

που να είναι συμφώνως των όρων της σύμβασης, εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά από απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν εντός της 

προθεσμίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (παρ. 2 

άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 

Άρθρο 7ο  Λύση της σύμβασης 

1. Ο ΔΗΜΟΣ  έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας 

Βίας (που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του),  ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύμβασης γίνεται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο και καθορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να λυθεί η 

Σύμβαση, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

2.   Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως 

μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε 

μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης 

αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  

3.   Δια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα 

δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν 

λόγω λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή 

παρεπόμενες), καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' 

οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και 

ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές.  

4.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης 

λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς το ΔΗΜΟ μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις 

εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα 

παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα τμήματα του Έργου που 

παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του ΔΗΜΟΥ  κατ' εκείνο το 

χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο ΔΗΜΟΣ δεν θα υποχρεούται να 

καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και 

λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της 

ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα 

υποχρεούται ο ΔΗΜΟΣ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό.  

Άρθρο 8ο  Κήρυξη προμηθευτή Έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,  vα υπογράψει τη Σύμβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του σύμφωνα με 

άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον: 
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α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε  με ευθύνη του Δήμου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύμβαση, επιβάλλονται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (αρμόδια 

επιτροπή Δήμου Διονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

 Άρθρο 9ο  Εκχώρηση – υπεργολαβίες 

1.Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης ούτε η Υπεργολαβία  

2.Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 10ο  . Γενικές διατάξεις 

1.Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί πρώτα με φιλικό 

διαγωνισμό.  

2. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό, 

συμφωνούνται αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3.Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης. Κάθε 

τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με 

έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. 

4. Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και θα εκτελεστεί με 

βάση όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των αρχών της καλής πίστεως και των 

συναλλακτικών ηθών. 

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και συμπληρωματικά με την 

διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις  

6. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη  δεν έχει το δικαίωμα  να επικαλεστεί  οποιαδήποτε συμφωνία η 

οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις  έγγραφες ή 

προφορικές  έγιναν πριν  την  υπογραφή  της παρούσας  σύμβασης θεωρούνται  ανακληθείσες  και 

άκυρες  και  δεν έχουν καμία  ισχύ 

7. Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι και 

προϋποθέσεις της από 07/2018 μελέτης της Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών, της οικείας διακήρυξης 

(………………………………………), σε συνδυασμό με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», 

που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής. 

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.  

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι ανέγνωσαν το 

περιεχόμενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως ακολουθεί 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
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