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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 0%) 
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ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πληρ.: Γκουβέντα Ελσα  

Τηλ.: 2551064274 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 

68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
 

  

Αλεξανδρούπολη, 20/11/2019           
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 

Πόλη Αλεξανδρούπολη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 68132 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR111 

Τηλέφωνο 2551064274,  
2551064066 

Φαξ 2551064125 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  guve@alexpolis.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γκουβέντα Έλσα,   
Αριστείδης Πολυμερούδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.alexpolis.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (ΟΤΑ 
Α'). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι O.T.A. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr  
και στο τηλέφωνο 2551064274 (Ελσα Γκουβέντα, για τη διαδικασία του διαγωνισμού) και 
2551064066 (Αριστείδης Πολυμερούδης, για τεχνικά ζητήματα της μελέτης). 

   
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 

4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, ύστερα από χρονικό διάστημα δέκα τριών 

(13) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 

(αρθρ. 121 παρ. 1 γ΄ Ν. 4412/2016). 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.promitheus.gov.g/
http://www.alexpolis.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 10.6251.001 (ασφάλεια πυρός δημοτικού κτηρίου: 
2.600,00€), 10.6253.001 (ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων: 500,00€), 15.6253.001 (ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων: 1.000,00€), 20.6253.001 (ασφάλιστρα οχημάτων: 15.000,00€), 20.6254.001 
(ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών: 100,00€), 30.6253.001 (ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων: 
1.000,00€), 30.6253.002 (ασφάλιστρα οχημάτων και Μ/Ε: 10.600,00€) και 35.6253.001 
(ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων: 2.200,00€) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ασφάλιση: (Α) όλων των  οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
του Δήμου (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, κλπ), 
(Β) τριών  φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης  και (Γ) του κτηρίου του Δημαρχείου.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66510000-8.  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)       CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1. 

 

 

2. 

 

3.  

  

ΟΧΗΜΑΤΑ  & ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  

 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

66510000-8 

 

 

66510000-8 

 

66510000-8 

 

ΤΕΜ. 

 

 

ΤΕΜ. 

 

ΤΕΜ 

. 
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  30.300,00 

 

   

    2.600,00 

 

       100,00 

       ΣΥΝΟΛΟ    33.000,00 

                            

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00  

Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης που θα αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για τα οχήματα, μηχανήματα 
έργου, το κτήριο του Δημαρχείου από 1-1-2020 έως και 31.12.2020 και για τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα από 13.02.2020 έως και 13.02.2021) 

Οποιοδήποτε νέο όχημα περιέλθει στη χρήση του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο στην διάρκεια 
του έτους 2020, θα ασφαλιστεί για το υπόλοιπο του χρόνου με το ανάλογο ποσό εκείνου που 
θα προσφέρει ο ανάδοχος για την κατηγορία που ανήκει. Το τίμημα της συμπληρωματικής 
ασφάλισης θα καλυφθεί από το αδιάθετο ποσό των κωδικών που θα προκύψει με την υπογραφή 
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της βασικής σύμβασης με τον ανάδοχο ή, εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω δυνατότητα, με 
αναμόρφωση του Κ.Α που αντιστοιχεί στο νεοαποκτηθέν όχημα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των 
προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προμήθεια θεωρείται 
ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων 
ειδών/ποσοτήτων του τμήματος, η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

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 τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το 
οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016, 

 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 216/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016….» 

 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 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 άρθρου 1 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 των άρθρων 5 και 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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 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. 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”,  

 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού, 

 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». 

 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. 

 των αποφάσεων: (α) της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 472/2018, με την οποία ορίσθηκαν η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών καθώς και η 
επιτροπή ενστάσεων των εν λόγω διαγωνισμών και (β) του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
699/2018, με την οποία ορίσθηκαν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών και ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης 
οχημάτων – μηχανημάτων έργων. 

 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου μας που εγκρίθηκε με απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης. 

 της υπ'αριθμ. 136/2019 μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και τους όρους του 
διαγωνισμού. 

 του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ:19REQ005860549. 

 του σχεδίου Τεκμηριωμένου Αιτήματος με αριθ. Πρωτ.: 35333/12-11-2019 

 της με Α.Π.  35600/2019 Απόφασης έγκρισης Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ  
ΩΦΤ9ΩΨΟ-ΨΓ5 σε βάρος των 10.6251.001, 10.6253.001, 15.6253.001, 20.6253.001, 20.6254.001, 
30.6253.001, 30.6253.002 και 35.6253.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020. 

 του Εγκεκριμένου Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 19REQ005860769. 

 της υπ'αριθμ. 384/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΕΚΒΩΨΟ-9ΤΛ) για την 
έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της παρούσας  Διακήρυξης. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (οδός: Λεωφόρος 
Δημοκρατίας 306), την 2η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 12.00 (καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από κανονική 
προθεσμία δέκα τριών (13) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ΄ του Ν. 4412/2016 και 
στο άρθρο 43 παρ. 19 του Ν 4605/2019. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη 
διεύθυνση www.alexpolis.gr . 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΥΑ.  

Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα 
βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 
3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της 
απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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 

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

http://www.alexpolis.gr/
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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: 
1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  www.alexpolis.gr . 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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 τρεις (3) 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. 
 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 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5. Εγγυήσεις 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).  

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των συμβολαίων. 

http://www.alexpolis.gr/
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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. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται: 
i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης για τις 
οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
ii) να πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 
 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 
Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους.  

4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει 
τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 104 παρ.2 
Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
(άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

2.2.2 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: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 

περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι 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) όταν 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 
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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 (άρθρο 73 παρ. 2 
περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.) 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση,  ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, 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.  

2.2.2.4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 περιπτ. γ΄ 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. 

2.2.2.5. 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. 

2.2.2.6. 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. 
 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να 
διαθέτουν Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας (εκδίδεται από τον αρμόδιο για την εποπτεία των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων φορέα ή οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση).    
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΤΕΥΔ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 
επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 
2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου  2.2.3 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 είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.3.1  της 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 αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 
υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 
περ. 7 του ν. 4497/2017. 

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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης,  στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017 και με το 
άρθρο 43  Ν. 4605/2019. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 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. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

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

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του 
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Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 
1 του νόμου 4250/2014, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα ιδιωτικών 
εγγράφων εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
(άρθρο 43 παρ. 7 του Ν. 4605/2019).  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Επιτρέπεται 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. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, με ημερομηνία έκδοσης έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019). 

 
β) για την παράγραφο 2.2.2.2,  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας (πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας).  
Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω 
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.2.2  θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην 
καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.  

Σημείωση:  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που 
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία. 

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 
4605/2019).   

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2  παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης 
σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Για την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών 
φορέων στην παρούσα διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 
2.2.2.2  παρ. γ΄ της παρούσας. Η απόδειξη του ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη βεβαίωση. 

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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα (χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση στο ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού, ως προς την παράγραφο 2.2.2.2. περίπτωση γ’).  

Β. 2. 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. 

B. 3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
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ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την 
εγγραφή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να 
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ άρθρου 
43 Ν. 4605/2019, γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Το πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανώνυμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες από την 
υποβολή τους.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

Β. 4. 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. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας.  
Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο των 
περιγραφόμενων ειδών ανά τμήμα, χωρίς την υποχρέωση της υποβολής προσφοράς για όλα τα 
τμήματα. 
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, (άρθρο 96, 
Ν.4412/2016). 

 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 – Τ.Κ. 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ). Οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
(Ονομ/μο,  ΑΦΜ,  Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 
ii. Τον Αποδέκτη: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
iii. Την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΜΗΑ=ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  36093/20-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ). 

iv. Την ένδειξη:  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2/12/2019 
 
2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα 
εξής: 
 
(α) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (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. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
 
(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 



 

18 

 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της 
παρούσας. 
 
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών. 
 
2.4.2.9 Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, 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. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλων 
2.4.3.1  Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
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 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας διακήρυξης και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.  

Ο κάθε προσφέρων συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των Τμημάτων για τα οποία 
προτίθεται να καταθέσει προσφορά. 
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 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019  το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  
 

         2.4.3.2  Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
(α) Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των συμμετεχόντων  οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, επί ποινή αποκλεισμού 
να περιλαμβάνει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι:  

- πρόκειται αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και 
ασφαλιστές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμων αντιπροσώπων τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένων. 

- ότι έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα ή γραφείο στα όρια του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα όρια του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Ο προσφέρων θα προσκομίσει σύμβαση ή συμφωνητικό με το 
ασφαλιστικό γραφείο.  

- ανήκουν στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής. 
- διαθέτουν Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν 
στην ασφάλιση πρόσωπο στην οποία θα αναφέρει για ποια ασφαλιστική εταιρεία διαμεσολαβεί, 
ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την ίδια 
ασφαλιστική επιχείρηση.  

(β) Αναλυτική περιγραφή των ασφαλιστικών καλύψεων. 

 
2.4.3.3 Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της 
παρούσας  κριτήριο ανάθεσης. 
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας υποβάλλεται από τον 
οικονομικό φορέα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 

Η τιμή των ασφαλίστρων δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή/και οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
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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 στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τις προσφερόμενες 
τιμές ανά μεταφορικό μέσο για το σύνολο (υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις) των 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και του κτηρίου του 
Δήμου, καθώς και το τελικό γενικό σύνολο.   
 
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου, των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και του κτηρίου του Δήμου, θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και 
θα απορρίπτονται. 
 
2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά 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. 

2.4.5 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, 

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, 
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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 εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ  της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
 
3.      ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής της) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου 
της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η 
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υπoβλήθηκαν από αυτούς, 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. 
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4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της 
προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την 
αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε 
να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 123/2017). 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στο 
οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
ανωτέρω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 
στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 
την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες.  
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 
  
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 από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές..   
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης 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 2.2.6.2 της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της  παραγράφου 2.2.3 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο») μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 

ii. Τον Αποδέκτη: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

iii. Την ένδειξη: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 36093/20-11-2019  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

iv. Την ένδειξη:  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:……………………. 
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Αν μετά την 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, ειδοποίησής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 
12β,γ ν. 4605/2019. 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 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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 ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2  (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.3 , 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει 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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.7 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας (παρ. 
2.2.3). 

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 και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική 
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 
3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται: α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παρ. 
3.4 της παρούσας ένσταση, β)  μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη 
Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770). 
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 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, η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 
του Ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

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, 
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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.  
 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης  

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των συμβολαίων. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των 
οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας 
διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της 
διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

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΄ του Ν. 4412/2016. 

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

4.4 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 Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Έχουν παραδοθεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έτους 2020, μετά από έγγραφη ειδοποίηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας.  

β) Παραλήφθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

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

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

 
5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά από την προσκόμιση των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των 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. Απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. (περιπτ. ιθ παρ. 1 αρθρο 22 του Ν 2859/00 – 
Κώδικας Φ.Π.Α).  

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

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων 
ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι 
όροι της Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο 
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πριν από την έναρξη της 
ισχύος τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
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βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

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

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

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται ημερήσια ποινική ρήτρα 30 €. Το ποσό αυτής της ποινικής ρήτρας 
παρακρατείται από την εκάστοτε προς πληρωμή πιστοποίηση που θα εκδοθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας. 

Αν δεν επαρκεί το οφειλόμενο στον προμηθευτή ποσό, τότε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να 
εισπράξει το υπόλοιπο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή 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), 6.3. (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 β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Παράδοση Υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  με την έναρξη της 
ισχύος τους.  
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6.2 Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης 

6.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 του ως άνω νόμου.    

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής του 
υλικού (με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

6.3.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο 209 παρ.4 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 46 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16). 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση – Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και πάντως όχι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου.  
6.4.2. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/2016). 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά, κατά τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 
213 παρ.2 Ν.4412/2016. 
6.4.4. Δεν αναγνωρίζεται στον προμηθευτή παράταση της πιο πάνω προθεσμίας λόγω 
ισχυρισμού άγνοιας των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα παραδοθεί η προμήθεια. 
Μπορούν να χορηγηθούν παρατάσεις της πιο πάνω προθεσμίας μόνο για ειδικούς λόγους, μετά 
από σχετικές αιτιολογημένες αιτήσεις του προμηθευτή. Οι αιτήσεις του προμηθευτή για 
παράταση πρέπει να υποβάλλονται σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης. Οι 
παρατάσεις αυτές χορηγούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-208-παραλαβή-υλικών/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-72-εγγυήσεις/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-209-χρόνος-παραλαβής-υλικών/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-22-τροποποιήσεις-του-ν-44122016/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-213-απόρριψη-συμβατικών-υλικών-αν/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-213-απόρριψη-συμβατικών-υλικών-αν/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-213-απόρριψη-συμβατικών-υλικών-αν/
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Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας ή των τυχόν παρατάσεων, 
και εφόσον αυτό προέρχεται από υπαιτιότητα του προμηθευτή, επιβάλλεται από το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης  ημερήσια ποινική ρήτρα 30 €.  
Το ποσό αυτής της ποινικής ρήτρας παρακρατείται από την εκάστοτε προς πληρωμή πιστοποίηση 
που θα εκδοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας. 
Αν δεν επαρκεί το οφειλόμενο στον προμηθευτή ποσό, τότε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί να 
εισπράξει το υπόλοιπο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 136/2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  ΑΓΡΟΤΙΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
 Η παρούσα μελέτη αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου , φωτοβολταϊκών συστημάτων  και  του κτηρίου του Δημαρχείου.  
 
Η ασφάλιση των ανωτέρω θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 2362/1995 
«περί Δημοσίου Λογισμικού», του Ν.3548 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου 
κ.λ.π.», του Ν. 489/76 (ΦΕΚ Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφάλισης - της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων 
αστικής ευθύνης», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε  από το 
Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α΄ 183) και τα Π.Δ.. 1019/81 (ΦΕΚ Α΄ 253) και 118 /85 (ΦΕΚ Α΄35), και το άρθρο 26, παρ. 1 
του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5-4-2013), το Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», το 
Ν. 2496 /97 «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κ.λ.π.» και τα στοιχεία της μελέτης:  
Α) Την  αναλυτική διακήρυξη                                                                                                           

Β) Την Τεχνική έκθεση.                                                                                                                                                                                                                                                      
Γ) Τον προϋπολογισμό της μελέτης. 
Δ) Την Συγγραφή υποχρεώσεων. 
Ε) Τον αναλυτικό πίνακα των  οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων  , μηχανημάτων έργου, των      
φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενός ακινήτου του Δήμου. 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  33.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με τις επιβαρύνσεις, και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 και συγκεκριμένα τους κωδικούς : 
10.6251.001 ( 2.600,00€ ) , 10.6253.001 ( 500,00€ ) , 15.6253.001 ( 1.000,00€ ),  

20.6253.001 ( 15.000,00 € ) ,  20.6254.001 ( 100€ ) , 30.6253.001 ( 1.000,00€ ) , 

30.6253.002 (10.600,00€ )  και  35.6253.001 ( 2.200,00€ ).   
 
Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης που θα αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( για τα οχήματα, μηχανήματα έργου, το 
κτίριο του Δημαρχείου και τα φωτοβολταϊκά συστήματα  ) και θα περιλαμβάνει  γενικά τις βασικές - 
υποχρεωτικές καλύψεις, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.   
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Α) Ασφάλιση  οχημάτων πάσης φύσεως  για σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των 1.000.000,00  
ΕΥΡΩ και για υλικές ζημιές τρίτων μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ, ανά όχημα, μηχάνημα κλπ. (αν 
τα ποσά αυτά αλλάξουν με νέα νομοθετική ρύθμιση θα ισχύουν τα νέα ποσά).                                                                                                                                 

- Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.)  αυτοκίνητα με γερανό και αγροτικά μηχανήματα θα ισχύει και 
επί πλέον κάλυψη για αστική ευθύνη όταν λειτουργούν ως εργαλεία 30.000,00€ για σωματικές βλάβες και 
10.000,0€  για υλικές ζημιές ως εργαλείο (ατύχημα κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασίας. ) 

- Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων πάσης φύσεως να 
αναφέρεται ρητά η κάλυψη του χειριστή κατά την εκτέλεση εργασιών. 

- Η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη θραύσης 
κρυστάλλων.   

- Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων  θα συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των 
επιβαινόντων, βάσει των θέσεων του κάθε οχήματος. 

- Τα επιβατικά αυτοκίνητα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4111, ΚΗΙ 5646 και ΚΗΙ 5642 εκτός των παραπάνω 
καλύψεων θα έχουν και οδική βοήθεια.   
 
Οποιοδήποτε νέο όχημα - αγροτικό μηχάνημα και μηχάνημα έργου  περιέλθει στη χρήση του Δήμου με 
οποιοδήποτε τρόπο στην διάρκεια του έτους 2020, θα ασφαλιστεί για το υπόλοιπο του χρόνου με το 
ανάλογο ποσό εκείνου που θα προσφέρει ο ανάδοχος για τη κατηγορία που ανήκει. 
 
 Β) Η Ασφάλιση του Δημαρχιακού Καταστήματος  θα καλύπτει ζημίες από: 
- Σεισμό. 

- Φωτιά. 

- Κεραυνό. 

- Ευρεία έκρηξη. 

- Πτώση αεροσκαφών. 

- Τρομοκρατικές ενέργειες. 

- Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές. 

- Κακόβουλη ενέργεια. 

- Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων. 

- Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετός. 

- Θραύση των σταθερά προσαρμοσμένων. 

- Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων θέρμανσης –ψύξης- ύδρευσης- sprinklers. 

- Κλοπή και/ή ζημιές διαρρήξεως περιεχομένου. 

- Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς, μέχρι ποσό 100.000 ευρώ ανά τοποθεσία. 
 
Οι παραπάνω καλυπτόμενοι κίνδυνοι θα αφορούν αξία κτιρίου 2.600.000 (δύο εκατομμύρια εξακόσιες 
χιλιάδες) ευρώ και σε αξία περιεχομένου του κτιρίου 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ευρώ. 
Η ασφάλιση του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει και Γενική Αστική Ευθύνη η οποία θα καλύπτει  μέχρι το 
ποσό των  τριακοσίων χιλ. ευρώ (300.000) για ατομικό ατύχημα, εξακόσιες χιλ. ευρώ (600.000) για 
ομαδικό ατύχημα και εκατό χιλ. ευρώ  (100.000) για υλικές ζημίες προς τρίτους. 
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(Γ) Ασφάλιση τριών (3) φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης κτιρίων του Δήμου (στις Φέρες, την Άνθεια και 
τη Χιλή), ισχύος 10kwp, συμπεριλαμβανομένου και του εγκατεστημένου αλεξικέραυνου τύπου ιονισμού, 
με ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων για μηχανολογικό εξοπλισμό με ασφαλισμένο 
κεφάλαιο 16.500 € έκαστο και επιπλέον απώλεια κερδών συνέπεια πυρός και συμπληρωματικών 
κινδύνων με ετήσια πρόβλεψη 5.000 € έκαστο. 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα στοιχεία των προς ασφάλιση οχημάτων – αγροτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων έργου , φωτοβολταϊκών συστημάτων και ακινήτων. 

Επίσης επισυνάπτεται πίνακας (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), τον οποίο θα συμπληρώσουν και 
θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι με τα  προσφερόμενα  ποσά ασφάλισης ανά όχημα, ακίνητο ή 
περιουσιακό στοιχείο, με το άθροισμα ανά ομάδα καθώς και το συνολικό ποσό της προσφοράς τους. Το 
συνολικό ποσό της προσφοράς  θα είναι το τελικό και θα περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις, επιβαρύνσεις 
κ.λ.π. Τυχόν επί πλέον προσφερόμενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούμενες και τιθέμενοι όροι θα 
αναγραφούν χωριστά στην προσφορά τους.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

 

 

 

 

                   Αλεξανδρούπολη                                                                               Αλεξανδρούπολη  

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                -Ο-                                                      -Ο- 

           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

        ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                             

                 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                          

  

     

           ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΟΥΣΤΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.                                  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 136/2019 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1. 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

 

66510000-8 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

111 

 

30.300,00 

2. ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 66510000-8 ΤΕΜ. 1 2.600,00 

 

3. 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 

66510000-8 

 

 

 

ΤΕΜ 

 

 

 

3 

 

 

100,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.000,00 

                            

 

                    Αλεξανδρούπολη                                                                                     Αλεξανδρούπολη  

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                -Ο-                                                      -Ο- 

           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ                  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

        ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                             

                 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                          

  

     

           ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΟΥΣΤΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.                                  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ Α. 

      

 

Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων 
έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, έτους 2020                                                                                                   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 136/2019 

 
    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργου, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης και του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου για το έτος 2020. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:  
Η σύμβαση και η προσφορά (το έντυπο προσφοράς) 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Η Τεχνική Έκθεση.  

Ο προϋπολογισμός της προσφοράς.  

Η Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων.  

Η κατάσταση των προς ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, τριών φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στέγης και ενός ακινήτου του Δήμου (Δημαρχείο) 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Όπως αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και στην Τεχνική Έκθεση. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Η ασφάλιση των  οχημάτων , αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου πάσης φύσεως  θα 
καλύπτει τις σωματικές βλάβες προς τρίτους, τις υλικές ζημιές προς τρίτους και όποια κάλυψη είναι 
υποχρεωτική από την νομοθεσία. 
Επί πλέον τα  μηχανήματα έργων θα καλύπτονται και για ατύχημα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
εργασίας τους.  

Α) Η ασφάλιση των λεωφορείων  θα καλύπτει και τους επιβαίνοντες, βάση των θέσεων του κάθε 
οχήματος.  

1) Για σωματικές βλάβες  και υλικές ζημιές με το ποσό των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα ανά αυτοκίνητο, 
όχημα, μηχάνημα έργου κλπ. Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) καθώς και οχήματα με γερανό θα 
ισχύει και επί πλέον κάλυψη για αστική ευθύνη  όταν λειτουργούν ως εργαλεία τουλάχιστον 30.000,00€ 
για σωματικές βλάβες και τουλάχιστον 10.000,0€  για υλικές ζημιές ως εργαλείο (ατύχημα κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης εργασίας) 

2) Στα συμβόλαια ασφάλισης των με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4111, ΚΗΙ 5646 και ΚΗΙ 5642 

    επιβατηγών  αυτοκινήτων θα συμπεριλαμβάνεται  και οδική βοήθεια . 

Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων 
έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, έτους 2020                                                                                                  
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3) Οποιοδήποτε νέο όχημα περιέλθει στη χρήση του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο στην διάρκεια του 
έτους 2020, θα ασφαλιστεί για το υπόλοιπο του χρόνου με ποσό ανάλογο εκείνου που θα προσφέρει ο 
ανάδοχος για τη κατηγορία που ανήκει. 

4) Η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη 
θραύσης κρυστάλλων. 

5) Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των μηχανημάτων έργων πάσης φύσεως, να αναφέρεται ρητά η κάλυψη 
του χειριστή κατά την εκτέλεση εργασιών.  

Β) Ασφάλιση Δημαρχιακού Καταστήματος που θα καλύπτει ζημίες από: σεισμό, φωτιά, κεραυνό, ευρεία 
έκρηξη, πτώση αεροσκαφών, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, 
κακόβουλη ενέργεια, πρόσκρουση οχημάτων τρίτων, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, 
παγετός, θραύση των σταθερά προσαρμοσμένων, διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων 
θέρμανσης –ψύξης- ύδρευσης- sprinklers,  κλοπή και/ή ζημιές διαρρήξεως περιεχομένου, βραχυκύκλωμα 
με εστία φωτιάς, μέχρι ποσό 100.000 ευρώ ανά τοποθεσία. 

Οι παραπάνω καλυπτόμενοι κίνδυνοι θα αφορούν αξία κτιρίου 2.600.000 (δύο εκατομμύρια εξακόσιες 
χιλιάδες) ευρώ και αξία περιεχομένου του κτιρίου 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ευρώ. 

Η ασφάλιση του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει και Γενική Αστική Ευθύνη η οποία θα καλύπτει  μέχρι το 
ποσό των  τριακοσίων χιλ. ευρώ (300.000) για ατομικό ατύχημα, εξακόσιες χιλ. ευρώ (600.000) για 
ομαδικό ατύχημα και εκατό χιλ. ευρώ  (100.000) για υλικές ζημίες προς τρίτους. 

(Γ) Ασφάλιση τριών (3) φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης κτηρίων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου 
και του εγκατεστημένου αλεξικέραυνου τύπου ιονισμού (στις Φέρες, την Άνθεια και τη Χιλή), ισχύος 
10kwp, με ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων για μηχανολογικό εξοπλισμό με 
ασφαλισμένο κεφάλαιο δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (16.500€) έκαστο και επιπλέον απώλεια 
κερδών συνέπεια πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων με ετήσια πρόβλεψη πέντε χιλιάδες ευρώ 
(5.000€). 

 
ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό, με τους όρους που θα 
καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις.  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για να υπογράψει τη σύμβαση.  
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.  
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αποζημιώνεται βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα υπογράψει , η εξόφληση των 
οποίων θα καταβληθεί άμεσα και μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων για την 
πληρωμή δικαιολογητικών.  
 

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των συμβολαίων. 
  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεων των εργασιών δύναται 
να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί 
έκπτωτος βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016.  

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους χωρίς 
την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται με τις διατάξεις του 
άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.  
 

                                                                              

          Αλεξανδρούπολη                                                                                            Αλεξανδρούπολη  

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                -Ο-                                                      -Ο- 

           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

        ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ          ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                             

                 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                          

  

     

           ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΟΥΣΤΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.                                  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 136/2019 

  

 
ΟΧΗΜΑΤΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 
   

                                       ΟΜΑΔΑ  Α:  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

   

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡΛΟΓ 
ΙΣΧΥΣ 

(ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 KHI 4003 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις IVECO 

2 ΚΗI 4004 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις IVECO 

3 ΚΗΙ 5685 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις TEMSA 

4 ΚΗΙ 4008 35 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις IVECO 

5 ΚΗΙ 4034 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις IVECO 

6 ΚΗΙ 5670 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις TEMSA 

7 KHH 4105 17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/14+1 θέσεις FORD 

 
 
    

                                     ΟΜΑΔΑ  Β:   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  
     

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 ΚΗΙ   4043 7 ΕΙΧ DAEWOO MATIZ 

2 ΚΗΙ   5646 10 ΕΙΧ FIAT BRAVO 

3 ΚΗΙ   4005 11 EIX SUZUKI VITARA 

4 KHI   4030 11 EIX NISSAN SERENA 

5 KHH  4111 10 EIX CITROEN C4 

6 KHI   5642 13 EIX MERCEDES 

7 ΚΗΙ    5676 11 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 

8 ΕΒΒ 948 2 ΕΙΧ JIALIEN ( ELECTRIC ) 

   

 
 
  

Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων 
έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
του Δημαρχιακού  Καταστήματος Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, έτους 2020                                                                                                   
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                                 ΟΜΑΔΑ  Γ :   MΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 

  
     

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  OXHMATOΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 ΡΟΑ 91 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc PEUGEOT LUDIX 50 

2 ΡΟΑ 92 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc PEUGEOT LUDIX 50 

3 ΡΟΑ 2433 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc PIAGGIO APE 50   

4 ΡΟΑ 2434 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc PIAGGIO APE 50    

5 ΡΟΑ 2435 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc PIAGGIO APE 50   

6 ΡΟΜ 1000 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc HONDA GLX 50 

7 ΡΟΜ 7486 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc PIAGGIO ZIP 50 

8 ΡΟΑ 4043 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc PIAGGIO  50 C52 

9 ΡΟΑ 4383 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  SYM - ΧΙΑLIEN 

 
 

ΟΜΑΔΑ  Δ :   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  (ΜΕ)  
     

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ 
(ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ MHXANHMATOΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1. ΜΕ 6389 69 ΣΑΡΩΘΡΟ UNIECO 40.6 SE 

2. ΜΕ 49539 280 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ( ΤΣΑΠΑ ) ΜΗ6 

3 ΜΕ 49567 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ WB 93R-2 

4 ME 49615 115 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ FB 631 

5 ME 49662 191 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 821C 

6 ME 49776 150 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER ) 140G 

7 ME 54392 144 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER  ) GD530A2E 

8 ME 68039 29 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BW 123 AD 

9 ME 68040 115 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER ) MG 200 

10 ME 92828 150 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG U 300 

11 ME 96659 135 ΣΑΡΩΘΡΟ HMF 416 

12 ME 103762 135 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER ) MG330 II 

13 ME 103763 173 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 721 D 

14 ME 106926 196 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER ) PQ190IIIA 

15 ME 110616 136 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ML80E14 

16 ME 114632 86 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ L608D-KA 

17 ME 119694 136 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER ) SHM-4N 
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18 ME 49569 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ WB 93R-2 

19 ME 49570 174 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 120Ε18 

20 ME 49614 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ WB 93R-2 

21 ME 103756 136 ΣΑΡΩΘΡΟ CC 5000 

22 ME 106930 50 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 401 

23 ME 106932 101 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3CXCSM4T 

24 ME 10009 101 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3CXCSM4T 

25 ME 49684 140 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 914 

26 ME 92832 93 ΣΑΡΩΘΡΟ AZURA 

27 ΜΕ 114638 47 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S130 

28 ME 119652 42 ΣΑΡΩΘΡΟ- ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EC 200-01 

 
 
 

ΟΜΑΔA  E :  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 
     

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 ΚΗΥ 5314 59 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ PREMIUM 260.19 

2 ΚΗΥ 5315 59 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ PREMIUM 260.19 

3 ΚΗΥ 1564 68 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1922 

4 ΚΗΥ 5345 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1823K 

5 ΚΗΥ 5346 36 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 170E23 

6 ΚΗΙ 4001 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1922 

7 ΚΗΙ 4002 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1922 

8 ΚΗΙ 5633 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ LA1V 

9 ΚΗΥ 5329 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1523 

10 ΚΗΥ 5340 33 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ECO T.135 

11 KHI 5630 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ LA1V 

12 ΚΗΥ 1558 38     ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  FL6.16 

13 KHI 5695 43 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1824K 

14 KHI 5696 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1824K 

15 KHY 5362 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 170E23 

16 KHI 5649 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ A1VM13 

17 KHI 5631 18 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1922 

18 KHY 5313 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ML150E18 
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19 KHI 5699 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1829K 

20 KHI 5700 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1829K 

21 ΚΗΗ 4135 46 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ AROCS 

22 ΚΗΗ 4136 00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2Y3C.HS 

23 ΚΗΗ 5278 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 970PK13 

24 KHH 5299 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 970PK13 

25 KY 8696 18 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65C15 

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

     

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 KY 8686 77 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ FM 44T 8.0 E4 

2 KY 8722 77 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ FM 44T 8.0 E4 

3 KY 8733 52 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ AD260645Y 

4 KHI  4044 36 ΦΟΡΤΗΓΟ 1920 

5 KHI 5690 16 ΦΟΡΤΗΓΟ D22 

6 ΚΗΙ  4019 13 ΦΟΡΤΗΓΟ CADDY 

7 ΚΗΙ  5634 18 ΦΟΡΤΗΓΟ 50C13 

8 ΚΗΙ 5636 68 ΦΟΡΤΗΓΟ 1622 

9 ΚΗΙ 5637 96 ΦΟΡΤΗΓΟ 2232 

10 ΚΗΙ 5645 17 ΦΟΡΤΗΓΟ B2600 UN 

11 ΚΗΙ 5674 12 ΦΟΡΤΗΓΟ CORSA VAN 

12 ΚΗΙ 5675 13 ΦΟΡΤΗΓΟ KANGOO 

13 ΚΗΙ 5677 83 ΦΟΡΤΗΓΟ HD684.38Z 

14 ΚΗΙ 5678 83 ΦΟΡΤΗΓΟ HD684.38Z 

15 ΚΗΥ 5319 17 ΦΟΡΤΗΓΟ B2600  

16 ΚΗΥ 5347 68 ΦΟΡΤΗΓΟ 1922 

17 ΚΗΥ 5367 18 ΦΟΡΤΗΓΟ 50C11 

18 ΚΗΥ 5395 90 ΦΟΡΤΗΓΟ 1726 

19 ΚΗΙ 5693 17 ΦΟΡΤΗΓΟ 4JK1E4C-L 

20 KHI 5694 17 ΦΟΡΤΗΓΟ 4JK1E4C-L 

21 ΚΗΙ 5698 15 ΦΟΡΤΗΓΟ YDBMGC 
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22 ΚΗΥ 5361 72 ΦΟΡΤΗΓΟ E491733 

23 ΚΗΥ 5333 17 ΦΟΡΤΗΓΟ B2600  

24 ΚΗΥ 5320 17 ΦΟΡΤΗΓΟ B2600  

25 ΚΗΙ 4011 77 ΦΟΡΤΗΓΟ 380E38H 

26 ΚΗΥ 1598 13 ΦΟΡΤΗΓΟ KANGOO 

27 KHH 4106 17 ΦΟΡΤΗΓΟ TF 

28 KHY 1540 88 ΦΟΡΤΗΓΟ 1722 

29 ΚΗΥ 5365 68 ΦΟΡΤΗΓΟ 1722 

30 ΚΗΗ 4118 9 ΦΟΡΤΗΓΟ DOBLO VAN 

 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. 

1 ΑΜ 54966 78,00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 780 

2 AM 60320 42,20 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ SOLARIS 45 DT 

3 AM 60852 70,04 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 70-90 DT 12 

4 AM 67334 54,26 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ T 3040 

 
 
 
 

                                                           ΟΜΑΔΑ  Η : ΑΚΙΝΗΤΑ  (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 
 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΟΡΟΦΟΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(τετρ.μετρ.) 
ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 491,66 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 809,38 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ –ΕΙΣΟΔΟΙ -ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΣΟΡΟΦ. 452,29+134,82 ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΞΩΣΤΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 

1ος ΟΡΟΦ. 769,69 ΓΡΑΦΕΙΑ 

2ος ΟΡΟΦ. 769,69 ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.- ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

ΔΩΜΑ 111,91 ΓΡΑΦΕΙΑ –ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ 
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ΟΜΑΔΑ  Θ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ  - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΣΧΥΣ 

ΦΕΡΕΣ 10kwp 

ΑΝΘΕΙΑ 10kwp 

ΧΙΛΗ 10kwp 

 

                  Αλεξανδρούπολη                                                                                   Αλεξανδρούπολη   

 

 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                                -Ο-                                                      -Ο- 

           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

        ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                             

                 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                          

  

     

           ΠΑΤΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          ΟΥΣΤΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.                                  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

                                  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                   

     

                                       ΟΜΑΔΑ  Α:  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

  
 

  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡΛΟΓ 
ΙΣΧΥΣ 

(ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 KHI 4003 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις  

2 ΚΗI 4004 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις  

3 ΚΗΙ 5685 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις  

4 ΚΗΙ 4008 35 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις  

5 ΚΗΙ 4034 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις  

6 ΚΗΙ 5670 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις  

7 KHH 4105 17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/14+1 θέσεις  

   

 

   

             ΟΜΑΔΑ  Β:   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
 

 
  

  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

1 ΚΗΙ   4043 7 ΕΙΧ  

2 ΚΗΙ   5646 10 ΕΙΧ  

3 ΚΗΙ   4005 11 EIX  

4 KHI   4030 11 EIX  

5 KHH  4111 10 EIX  

6 KHI   5642 13 EIX  

7 ΚΗΙ    5676 11 ΕΙΧ  

8 EBB 948 2 EIX  
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ΟΜΑΔΑ  Γ :   MΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 
 

 
 

   

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  OXHMATOΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΡΟΑ 91 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

2 ΡΟΑ 92 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

3 ΡΟΑ 2433 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc  

4 ΡΟΑ 2434 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc  

5 ΡΟΑ 2435 50cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ  50cc  

6 ΡΟΜ 1000 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

7 ΡΟΜ 7486 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

8 ΡΟΑ 4043 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

9 ΡΟΑ 4383 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 cc  

 
 

                            ΟΜΑΔΑ  Δ :   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  (ΜΕ) 
 

  
 

  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ 

(ΗΡ) 
ΕΙΔΟΣ MHXANHMATOΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1. ΜΕ 6389 69 ΣΑΡΩΘΡΟ  

2. ΜΕ 49539 280 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ( ΤΣΑΠΑ )  

3 ΜΕ 49567 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

4 ME 49615 115 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

5 ME 49662 191 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

6 ME 49776 150 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER )  

7 ME 54392 144 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER  )  

8 ME 68039 29 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ  

9 ME 68040 115 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER )  

10 ME 92828 150 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  

11 ME 96659 135 ΣΑΡΩΘΡΟ  

12 ME 103762 135 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER )  

13 ME 103763 173 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

14 ME 106926 196 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER )  

15 ME 110616 136 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

16 ME 114632 86 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  
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17 ME 119694 136 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ( GRADER )  

18 ME 49569 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

19 ME 49570 174 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  

20 ME 49614 97 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

21 ME 103756 136 ΣΑΡΩΘΡΟ  

22 ME 106930 50 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

23 ME 106932 101 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

24 ME 10009 101 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

25 ME 49684 140 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

26 ME 92832 93 ΣΑΡΩΘΡΟ  

27 ΜΕ 114638 47 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

28 ME 119652 42 ΣΑΡΩΘΡΟ- ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  

 
 

ΟΜΑΔA  E :  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 
  

 
  

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 ΚΗΥ 5314 59 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

2 ΚΗΥ 5315 59 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

3 ΚΗΥ 1564 68 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

4 ΚΗΥ 5345 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

5 ΚΗΥ 5346 36 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

6 ΚΗΙ 4001 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

7 ΚΗΙ 4002 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

8 ΚΗΙ 5633 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

9 ΚΗΥ 5329 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

10 ΚΗΥ 5340 33 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

11 KHI 5630 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

12 ΚΗΥ 1558 38     ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ   

13 KHI 5695 43 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

14 KHI 5696 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

15 KHY 5362 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

16 KHI 5649 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

17 KHI 5631 18 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  
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18 KHY 5313 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

19 KHI 5699 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

20 KHI 5700 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

21 ΚΗΗ 4135 46 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

22 ΚΗΗ 4136 00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

23 ΚΗΗ 5278 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

24 KHH 5299 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

25 KY 8696 18 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
     

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) 

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

1 KY 8686 77 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  

2 KY 8722 77 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  

3 KY 8733 52 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  

4 KHI  4044 36 ΦΟΡΤΗΓΟ  

5 KHI 5690 16 ΦΟΡΤΗΓΟ  

6 ΚΗΙ  4019 13 ΦΟΡΤΗΓΟ  

7 ΚΗΙ  5634 18 ΦΟΡΤΗΓΟ  

8 ΚΗΙ 5636 68 ΦΟΡΤΗΓΟ  

9 ΚΗΙ 5637 96 ΦΟΡΤΗΓΟ  

10 ΚΗΙ 5645 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

11 ΚΗΙ 5674 12 ΦΟΡΤΗΓΟ  

12 ΚΗΙ 5675 13 ΦΟΡΤΗΓΟ  

13 ΚΗΙ 5677 83 ΦΟΡΤΗΓΟ  

14 ΚΗΙ 5678 83 ΦΟΡΤΗΓΟ  

15 ΚΗΥ 5319 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

16 ΚΗΥ 5347 68 ΦΟΡΤΗΓΟ  

17 ΚΗΥ 5367 18 ΦΟΡΤΗΓΟ  

18 ΚΗΥ 5395 90 ΦΟΡΤΗΓΟ  

19 ΚΗΙ 5693 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

20 KHI 5694 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  
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21 ΚΗΙ 5698 15 ΦΟΡΤΗΓΟ  

22 ΚΗΥ 5361 72 ΦΟΡΤΗΓΟ  

23 ΚΗΥ 5333 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

24 ΚΗΥ 5320 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

25 ΚΗΙ 4011 77 ΦΟΡΤΗΓΟ  

26 ΚΗΥ 1598 13 ΦΟΡΤΗΓΟ  

27 KHH 4106 17 ΦΟΡΤΗΓΟ  

28 KHY 1540 88 ΦΟΡΤΗΓΟ  

29 ΚΗΥ 5365 68 ΦΟΡΤΗΓΟ  

30 ΚΗΗ 4118 9 ΦΟΡΤΗΓΟ  

  

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ . 

1 ΑΜ 54966 78,00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

2 AM 60320 42,20 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

3 AM 60852 70,04 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

4 AM 67334 54,26 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

 

                                                           

 

ΟΜΑΔΑ  Η : ΑΚΙΝΗΤΑ  (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Θ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ  - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΦΕΡΕΣ  
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ΑΝΘΕΙΑ  

ΧΙΛΗ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΟΜΑΔΑ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ )  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ.: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   : 

 

 

 

 

Ο προσφέρων 

                                                         

 

 
                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        (Ημερομηνία προσφοράς) 
 

                                                                

                                                                

                                                                ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 (Επωνυμία, υπογραφή οικονομικού φορέα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6019 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 /ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
    /68132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελσα Γκουβέντα, Αριστείδης Πολυμερούδης 
- Τηλέφωνο: 2551064274, 2551064066 
- Ηλ. ταχυδρομείο: guve@alexpolis.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www. alexpolis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020  (CPV: 66510000-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  --- 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): - 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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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 καταδίκεςviii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτηxii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

 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 προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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 [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 

 



 

58 

 

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 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 
εγκατάστασήςxxvi; 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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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxvii, 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 
δωρεάνxxviii. 

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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)  
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xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi 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. 

xxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxviii 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.  

 

 

 

 

                  

 


