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             ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

ΜΔΟΓΔΙΩΝ 415-417 Σ.Κ. 15343 

ΑΘΗΝΑ 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

Πποϋπολογιζμόρ: 45.000€ 

(ΑΝΔΤ ΦΠΑ) 

Κ.Α. 20.6253.03 

CPV 66514110-0 

 

Απιθ. Μελέηηρ : 89/2017 

Απιθ. Ππυη.:  3098/2.2.2018 

 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

 

Γηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή άνες ΦΞΑ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ», πξνυπνινγηζκνχ 45.000 επξψ.  

Πεκεηψλεηαη φηη νη αζθάιεηεο δεν ππφθεηληαη ζε ΦΞΑ.  

Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη 2019 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 20.6253.03. 

Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη και νινγξάθσο. 

Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 

121(παξ. 1γ) ηνπ Λ. 4412/2016. Ξαξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο www.agiaparaskevi.gr. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 15Η ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ημέπα ΠΔΜΠΣΗ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ.  

Ζ θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 10:30 πκ.   

Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνπο Θ.Α. 20.6253.03 (ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 45000 Δπξψ, φπνπ έρεη αλαιεθζεί θαη έρεη δηαηεζεί 

ζρεηηθή πίζησζε βάζεη ησλ ππ‟ αξηζ. 3/2018 (ΑΓΑ: Τ1ΡΥ6-Τ9Κ) Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελ ιφγσ δαπάλε, ε νπνία έρεη λνκίκσο αλαιεθζεί κε ηελ ππ‟ αξηζ.: 

1938/2018 (ΑΓΑ: 626ΟΥ6-00Β, ΑΓΑΚ: 18REQ002579134) Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 80/16 θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξεζεί ην πξσηνγελέο αίηεκα 

ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.Π. κε ΑΓΑΚ: 17REQ002426683 2017-12-15. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Ζ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Λ. 

3463/2006, Λ.4412/2016 θαη ησλ ινηπψλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 89/2017 κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη 

Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ – Νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Άπθπο 1ο  

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

     Ρνπ Λ. 489/1976 (ΦΔΘ 331/Α/1976) «Λ.489 Ξεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ 

απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο», άξζξα 5 θαη 12. 

      Ρνπ Ξ.Γ. 237/1986 (ΦΔΘ 110/Α/1986) «Θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.489/1976 (ΦΔΘ 

Α‟/331/76) Ξεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο 

φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ.1569/1985 (ΦΔΘ Α‟/183/85 θαη ηα Ξξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα 1019/1981 (ΦΔΘ Α‟253/81) θαη 118/1985 (ΦΔΘ α‟/35/85)» , άξζξν 2 παξ. 1. 

      Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

      Ρνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

      Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Ρνπ Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Ρνπ άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-

2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

      Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

      Ρνπ Λ. 4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 
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Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Ρνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α) 

      Ρεο αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε 

«Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 

(Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

      Ρεο Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16 

      Ρνπ άξζξν 18 Λ.4469/17(Φ.ΔΘ 62/3.5.2017)«Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Ρεο ππ‟ αξηζ. 89/2017 Κειέηε  ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο. 

      Ρεο κε αξηζκφ 3/2018 (ΑΓΑ: Τ1ΡΥ6-Τ9Κ) απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

έγθξηζεο Αλάιεςεο δαπάλεο. 

      Ρεο κε αξηζκφ 1938/2018 (ΑΓΑ: 626ΟΥ6-00Β, ΑΓΑΚ: 18REQ002579134) Απφθαζε 

Αλάιεςεο πνρξέσζεο. 

      Ρεο κε αξηζκφ 35/2018 (ΑΓΑ: Τ9ΒΕΥ6-3Σ4) απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί:  

 Έγθξηζεο ηεο ζπληαρζείζαο Κειέηεο κε αξηζ. 89/2017. 

 Θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν 

θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ  Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 Ππγθξφηεζεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ελζηάζεσλ γηα ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ 

 

Άπθπο 2ο  

 Αναθέηοςζα απσή 

 

Αλαζέηνπζα αξρή:   Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 

Γηεχζπλζε:   Ι. Κεζνγείσλ 415-417,  Ρ.Θ. 15343, Αγία Ξαξαζθεπή 

NUTS:   GR301 

ΑΦΜ:   090085626 

ΓΟΤ:   Υολαπγού 

Γηαδηθηπαθφο Ρφπνο:   www.agiaparaskevi.gr  

Ρειέθσλν:   213 2004548, 558-9, 

Fax:   210-6003686 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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πεχζπλνο:  Ρζακαιίθα Αλαζηαζία 

Δ-mail:   a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

Ηζηνζειίδα:  https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-

ypiresias/prokirykseis  

 

Άπθπο 3ο 

Ανηικείμενο Γιακήπςξηρ-Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ ππ.‟ αξηζ. 89/2017 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο 

Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Ρν 

ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλεηαη 

νινγξάθσο. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 45.000,00€. Πεκεηψλεηαη φηη νη 

αζθάιεηεο δεν ππφθεηληαη ζε ΦΞΑ. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.: 20.6253.03. 

 

Άπθπο 4ο 

Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

1. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 15Η ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ημέπα ΠΔΜΠΣΗ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ. Ζ θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ είλαη 10:30 πκ. Δθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη 

κεηά απφ ηελ ψξα απηή ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ελψπηνλ ηεο 

Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 

ηζφγεην, επί ηεο Ι. Κεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ ςειάληνπ ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή. 

 

3. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία 

πξνζθνξά.  

 

4. Ραρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ θηάζεη ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν θαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

(εξγάζηκε) εκέξα θαη ψξα κέρξη 14:00. 

mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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Άπθπο 5ο  

Σεύση διαγυνιζμού - ςμβαηικά ζηοισεία 

 

1. Ρα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ή έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο [ΡΔΓ] 

 Ζ Ρερληθή Έθζεζε – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

 Ν Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο  

 Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 Ρν Ξαξάξηεκα - ππφδεηγκα εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

2. Ρα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 

 Ζ ππ‟ αξηζ. 89 /2017 Κειέηε 

 Ζ Ρερληθή Έθζεζε - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

 Ν Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο  

 Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 Ζ δηαθήξπμε. 

 Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άπθπο 6ο  

Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού και πληποθοπιών ή διεςκπινίζευν επί 

όπυν διακήπςξηρ 

 

1.  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http:// www.agiaparaskevi.gr 

 

2.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ι. Κεζνγείσλ 415-417 Ρ.Θ. 15343 Αγία Ξαξαζθεπή, ηειέθσλα 

2132004558/559/548, Fax: 2106003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

 

 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Άπθπο 7ο  

Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών 

 

1. Ρα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

 

2. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 1497/1984. 

 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα,   θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., 

είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη 

ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν». 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

Άπθπο 8ο 

Λόγοι αποκλειζμού 

 

Από ηο διαγυνιζμό αποκλείονηαι:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπο αμεηάκληηη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο  Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215)»  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε αμεηάκληηη 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

 Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 





 

8 

 

 Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

 Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε αμεηάκληηη θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

β) Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο:  

 ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

 δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

Νη πποαναθεπόμενερ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη αμεηάκληηη θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

3.  Δπίζεο απνθιείνληαη: 

α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
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θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Λ. 4412/16,  

β) πνςήθηνη πνπ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

δ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ,  

ε)    πνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

ζη) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16, 

 δ) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

ε) πνςήθηνη πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα ζρεηηθά επηκειεηήξηα ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

Άπθπο 9ο  

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 

1.  Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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α) Εγγύηζη ζσμμεηοτής ζηο διαγωνιζμό  

β) Τσποποιημένο Ένησπο Υπεύθσνης Δήλωζης (TEΥΔ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξνχζα ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 4412/2016. Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν 

ΡΔΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη 

 φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ αμεηάκληηη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

i. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  

ii. δσξνδνθία,  

iii. απάηε,  

iv. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

v. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο,  

vi. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε αμεηάκληηη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

    φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

       φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Λ. 4412/16,  
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 φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

 φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 φηη δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ 

 φηη δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

 φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16 

 φηη δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε 

 φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επηκειεηήξηα ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφλ θαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη 

ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΔΓ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 

4 λ. 4412/2016 ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 

ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

γ) Υπεύθσνη δήλωζη ηνπ Λ. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο, ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

δ) Νομιμοποιηηικά έγγραθα εκπροζώπηζης: 

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Θ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Θ., ζην νπνίν ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

ii. Γηα Δ.Ξ.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

Δ.Ξ.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ν.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Ρα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ρα 

θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή 

πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή 

ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Θ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 
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Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα 

ππνβιεζνχλ καδί κε πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα 

αληηζηνηρίδεη. 

 

2.      Νη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ 

Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ 

αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο 

Αγίαο Ξαξαζθεπήο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

φξνπο ηεο Πχκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ 

κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί 

κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

 

Άπθπο 10ο  

Δγγςήζειρ 

1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
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γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Νη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ε) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 
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3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν 

Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. 

 

Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Άπθπο 11ο  

Σπόπορ ςποβολήρ και ζύνηαξηρ πποζθοπών 

1.  Νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο 

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

2.  Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα 

ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν. Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Νη 

πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

3.  Πηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ππορ:                             ηνλ/ηελ ΞΟΝΔΓΟΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ θ.  ……………………… 

 Αναθέηοςζα Απσή:     ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No:    ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε απφθαζε 

έγθξηζεο ησλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο) 

Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα:  

«ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ » 

Ημεπομηνία διενέπγειαρ διαγυνιζμού:  …………………………………………… 

 ηοισεία Αποζηολέα (Πποζθέπονηορ): 

• επσλπκία, 

• δηεχζπλζε, 

• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 

• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 
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Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ 

κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

4. Ρα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

θαη 

β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

5. Πηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Ρα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο). 

β) Ξιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

6 Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

7. Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη 

ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε. Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη θαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή 

ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

8. Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

9. Ξξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

10. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ. 

ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 
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δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο 

λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο 

αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο 

θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο 

θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 

 

Άπθπο 12ο  

Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

 

1. Νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ν πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 

Άπθπο 13ο  

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε 

κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 

Άπθπο 14ο  

Δσεμύθεια - ππόζβαζη ζηα έγγπαθα 

 

1. Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο 

νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 
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2. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

4. Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ξ.Γ. 28/2015. Δηδηθφηεξα, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Υο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη 

φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε 

ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Ρν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ 

παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο ή  

β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηφηππν. Ζ 

ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα. 

Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα 

δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

 

Άπθπο 15ο 

Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη 

θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.» 

Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, (ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο) ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο 

 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Λ.4412/16. 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 

νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο 

θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Νη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα 

θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

 

 





 

20 

 

Άπθπο 16ο  

Πποζθεπόμενη ηιμή 

 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη  

ζε επξψ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

2. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ξξνζθνξά πνπ 

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

3. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

4. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Άπθπο 17ο  

Αξιολόγηζη πποζθοπών 

 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, 

αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο  

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή 

θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
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ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Ρν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. 

5. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ 

Λ. 4412/2016. 

 

Άπθπο 18ο  

Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ 

 

1.  Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο 

νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

 

2. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο αμεηάκληηη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα 

απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη: Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή 

εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Ξ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ν.Δ θαη Δ.Δ) θαη 

(IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ), ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα 
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κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

Σα νομιμοποιηηικά έγγπαθα  υρ ακολούθυρ : 

α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Σα παπαζηαηικά εκπποζώπηζηρ  

      α. Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ θςζικών πποζώπυν : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθψλ πξνζψπσλ σο αθνινχζσο : 
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β. 1) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΞΔ) : 

α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά ππόζυπα με ηη μοπθή πποζυπικήρ εηαιπείαρ (ΟΔ ή ΔΔ η 

Ι.Κ.Δ) 

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Παπαζηαηικά  εκπποζώπηζηρ νομικών  πποζώπυν  υρ ακολούθυρ : 

 Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ 

(εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή 

άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 Πε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε 

Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)  

γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

ημειώνεηαι ειδικά όηι: 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, 

δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Πηελ θαηά ηα άλσ 

ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 

(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΙΑ ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.». 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ 

επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή  αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 

δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
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Αν κανέναρ από ηοςρ πποζθέπονηερ δεν αποδείξει όηι πληποί ηα κπιηήπια η διαδικαζία 

μαηαιώνεηαι. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε για ηη μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ καηά ηιρ 

ανυηέπυ παπαγπάθοςρ είηε καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105. 

 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 

 

Άπθπο 19ο  

Κπίζη αποηελέζμαηορ διαγυνιζμού 

 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

 

α)  Ρελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο κέρξη θαη 50% ή 

γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 30%πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο 

β)  Ρε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  

γ)  Ρε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.   

 

Πχκθσλα κε ην αξ. 117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

Άπθπο 20ο  

Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ και ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

1.  Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Αγίαο Ξαξαζθεπήο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2.  Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) θαη νχηε κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) 

εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

3.  Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
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ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

Άπθπο 21ο  

ύμβαζη 

 

1.  Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο, 

θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Ρνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

- Ρελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Ρνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

- Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Ρνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

- Ρνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

- Ρηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

- Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

2.  Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ Γήκαξρν. Ρν αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο. 

3.  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ επηβιεζεί 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα. 

4.  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 
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5.  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Άπθπο 22ο 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ  Σπόπορ εκηέλεζηρ 

 

1.  Ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ΓΤΟ ΔΣΗ (2) ήηνη είθνζη 

ηέζζεξεηο (24) κήλεο γηα θάζε φρεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ηζρχ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ κέζα ζηα 

ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

3. Ζ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 89/2017 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

4. Ζ παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 

νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

 

Άπθπο 23ο 

Παπαλαβή & Παπακολούθηζη ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

 

1. Ζ παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξν ηε έλαξμεο αζθάιηζεο.  

2. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, 

γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 ηνπ Λ. 4412/2016. 

3.  Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ 

ηελ θαζ‟ χιελ αξκφδηα ππεξεζία θαζψο θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο 

εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Ζ θαζ‟ χιελ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε, 

κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

5. Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη 

εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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Άπθπο 24ο  

Σπόπορ Πληπυμήρ 

 

1. Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα αζθάιηζηξα. 

2.  Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηα παξαδνηέα πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

3.  Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ 

λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

4.  Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη ζε δχν δφζεηο σο εμήο:  

 Ζ 1ε δφζε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

(1) έηνπο ζα γίλεη πξηλ ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ εηήζηαο δηάξθεηαο, ψζηε λα βαξχλεη ηνλ 

αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

 Ζ 2ε δφζε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο (δεχηεξν έηνο) ζα γίλεη πξηλ ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ εηήζηαο 

δηάξθεηαο, ψζηε λα βαξχλεη ηνλ αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

5. Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άπθπο 25ο  

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ – Κπαηήζειρ 

 

1.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ειεθηξνληθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.agiaparaskevi.gr – εθεκεξίδα ππεξεζίαο - πξνθεξχμεηο 

(https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis) . 

2. Ζ δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

3.  Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ Ρχπν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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5. Ρνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. Πε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

6. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ηνπ Λ. 

3852/2010 θαη ηνπ Λ. 3463/2006. 

 

                   

                                               Αγία Ξαξαζθεπή,  2/2/2018 

                   

      

Ν Γήκαξρνο  

 

 

               Ησάλλεο Δ. Πηαζφπνπινο  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξ. Μειέηεο : 89/2017 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Μ Δ Λ Δ Σ Η 

   

ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

Κ.Α. 20.6253.03 

Πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΤΡΧ 

CPV: 66514110-0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

  2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

  3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Μειέηεο: 89/2017 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ K.A. 20.6253.03 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00€ 

CPV 66514110-0 Τπεξεζίεο 

αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

 

 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 
Αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη ε ππνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ 
θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πξνιεπηηθά ε 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ε δηαθχιαμε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
Ζ αζθάιηζε απηή πεξηιακβάλεη θαη‟ αξράο ηελ έλαληη ηξίησλ αζηηθή επζχλε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο 
θαη πιηθέο δεκηέο, θαζψο θαη κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ (φπσο ππξθαγηά, πιηθέο δεκηέο 
απφ αλαζθάιηζην φρεκα, ζξαχζε θξπζηάιισλ θ.ι.π.). Ζ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ησλ Γήκσλ είλαη 
ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 45.000,00€ (ζεκεησηένλ, ηα αζθάιηζηξα δελ ππφθεηληαη ζε επηβάξπλζε 
Φ.Ξ.Α).  
Ζ δαπάλε πνζνχ 22.500,00€ ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 20.6253.03 νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2018, κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ» θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 22.500,00€ ζηνλ 
αληίζηνηρν Θ.Α. πξνυπνινγηζκνχ 2019. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζπλνπηηθφο 
δηαγσληζκφο. 
 
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ 
Αγίαο Ξαξαζθεπήο, φπνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ζέζε ηδηνθηήηεο "ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ". Ρα 
πξνο αζθάιηζε νρήκαηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη για ηο σπονικό διάζηημα δύο (2) εηών απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 
Όιεο νη θαιχςεηο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη βάζεη ησλ γεληθψλ 
φξσλ αζθάιηζεο απηνθηλήησλ πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ηα νρήκαηα έξγνπ ή φζα 
δηαζέηνπλ „‟εξγαιεία‟‟ ζα αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο εξγαιείνπ. 
Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο δηαζέηεη νρήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα 
θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  
Ρα νρήκαηα ζα αζθαιίδνληαη γηα ηελ θάιπςε απφ ηελ αζηηθή επζχλε πξνο ηξίηνπο ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηηο πιηθέο δεκηέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο έλαληη ηξίησλ κε αζθαιηζηηθφ φξην ην έλα 
εθαηνκκχξην ΔΟΥ (1.000.000,00 €). 
Ρα αζθαιηδφκελα θεθάιαηα ζηελ Αζηηθή Δπζχλε ζα αθνινπζνχλ πάληα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία σο 
πξνο ηα αλψηαηα φξηα, θαζψο θαη ηνπο φξνπο απηήο (ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε). Νη θαιχςεηο θαη 
νη φξνη ζα ηζρχνπλ εθφζνλ ζην αζθαιηζηήξην ζα αλαγξάθνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο κε ηα 
αληίζηνηρα αζθαιηδφκελα πνζά θαη αζθάιηζηξα. 
 
Νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο γηα θάζε φρεκα-κεράλεκα έρνπλ σο εμήο: 

1. Αζηική εςθύνη. Γηα φια ηα κεηαθνξηθά κέζα Αζηηθή Δπζχλε γηα Πσκαηηθέο Βιάβεο 
1.000.000€ (αλά άηνκν) θαη ιηθέο Εεκηέο 1.000.0000€ (αλά αηχρεκα). Γηα ηα εξγαιεία 
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(νρήκαηα πηλάθα κε θνξ. ηζρχ κεραλήκαηνο) Αζηηθή Δπζχλε Δξγαιείνπ γηα Πσκαηηθέο Βιάβεο 
1.000.000€ (αλά άηνκν) θαη ιηθέο Εεκηέο 1.000.0000€ (αλά αηχρεκα). Νη θαιχςεηο ηεο Αζηηθήο 
Δπζχλεο απφ ηε κεηάδνζε ππξθαγηάο, Αζηηθήο Δπζχλεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο 
& εληφο θπιαζζνκέλσλ ρψξσλ θαη Αζηηθήο Δπζχλεο απφ ην Κεηαθεξφκελν ή Ξξνεμέρνλ Φνξηίν, 
παξέρνληαη κέζσ ηνπ θηλδχλνπ Αζηηθήο Δπζχλεο.  

2. Ππξθαγηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάιπςε ζα νξηζηεί ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ νρεκάησλ, ε νπνία ζα 

νξηζηεί απφ πξαγκαηνγλψκνλα ηεο αλαδφρνπ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. Ωζηφζν, εηδηθά γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη ζα ιάβνπλ ππφςε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία. 

3. Τιηθέο δεκηέο από Αλαζθάιηζην Όρεκα. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε θαιχπηνληαη 

πιηθέο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην αζθαιηζκέλν φρεκα απφ ζχγθξνπζε ηνπ κε άιιν 

αλαζθάιηζην φρεκα. 

4. Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία σο εξγαιείν ηνπ νρήκαηνο (αζηηθή επζχλε 

εξγαιείνπ), φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

5. Αζθάιηζε ζξαύζεο θξπζηάιισλ πνπ λα θαιχπηεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία π.ρ. ηπραίν 

γεγνλφο, δηάξξεμε, θαθφβνπιε ελέξγεηα, νριαγσγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο, απεξγίεο, αληαπεξγίεο, 

θηι. 

6. Ννκηθή θάιπςε. 

7. Πξνζηαζία BONUS MALUS ή πιήζνο δεκηώλ. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε 

θαιχπηνληαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, κέζα ζηελ πεξίνδν αζθάιηζεο, φια ηα νρήκαηα. ε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ ζα κεηαβάιιεηαη ε θαηεγνξία ηνπ BONUS MALUS ή πιήζνπο δεκηψλ. 

 

 
Ρα πξνο αζθάιηζε νρήκαηα ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαηάινγν νρεκάησλ πνπ αθνινπζεί 
(Λν 1). 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ Νν 1 : ΟΥΗΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΦΑΛΙΗ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΔΡΓΟΣ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ

 

ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΚΑΤΙΜΟ 

ΦΟΡ. ΙΥΤ 

OXHM 

ΦΟΡ 

ΙΥΤ 

ΜΗΥΑΝ 

ΦΟΡΣΙ

Ο 

ΜΙΚΣΟ 

ΗΜΔΡ. 

1εο 

αδεηαο 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΛΑΙΙΟΤ 
ΥΡΧΜΑ 

1.  KH I 5840 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΠΡΔΑ 

MAN LE 18.280 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 41HP 
 

18.500 20/08/04 
WMAL87229

4Y136363 
ΛΔΤΚΟ 

2.  KHH 4777 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ 
MERCEDES ACTROS 2641 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 72ΖΡ 

 
26.000 24/12/09 

WDB9301421

L450269 
ΛΔΤΚΟ 

3.  KHH 4778 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ 
MERCEDES AXOR 1829 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 38ΖΡ 

 
19.000 24/12/09 

WDB9525031

L439078 
ΛΔΤΚΟ 

4.  KHH 6192 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. 
DAF 55.220 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 40ΖΡ 

 
16.000 29/10/13 

XLRAE55GF

OL420348 
ΛΔΤΚΟ 

5.  KHH 6205 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ 
MERCEDES AROCS 1830 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 46HP 

 
19.000 25/06/14 

WDB9642001

L855016 
ΛΔΤΚΟ 

6.  KHH 6206 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ 
MERCEDES AROCS 1830 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 46HP 

 
19.000 25/06/14 

WDB9642001

L859063 
ΛΔΤΚΟ 

7.  KHH 6207 

ΦΟΡΣ 

.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Α ΠΡΔΑ 

MERCEDES AROCS 1830 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 46HP 
 

19.000 25/06/14 
WDB9642001

L859791 
ΛΔΤΚΟ 

8.  KHI 8633 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΑΝΑΚ. 

IVECO FORD 
EUROCARGO 

150E22 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 35ΖP 

 
15.500 02/05/06 

ZCFA1LJ020

2446484 
ΠΡΑΗΝΟ 

9.  ME 116006 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

ΑΡΩΘΡΟ 
DULEVO 

EVOLUTION 

5000EU4 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 146ΖΡ 

 
12.900 02/12/09 

ZA950110008

C38086 
ΛΔΤΚΟ 

10.  ME 116559 

ΜΖΥΑΝ 

ΠΛΤΝΣΗΚΩΝ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

DULEVO HYDRO 5000 EU4 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 149ΖΡ 
 

11.900 04/03/10 
5000Y00040/

5010L30040 
ΛΔΤΚΟ 

11.  ME 119327 
ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
NISSAN NISSAN CABSTAR ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 120HP 120HP 2.950 18/03/11 

VWASBFTL0

32167308 
ΛΔΤΚΟ 

12.  ME 129921 
MHXANHMA EΡΓΟΤ 

ΑΡΩΘΡΟ 
DAF LF EURO6 220 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 223HP 75HP 16.000 10/03/15 

XLRAEL2700

L440760 
ΛΔΤΚΟ 

13.  ΚΖ Η 3651 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠOMENO 
MERCEDES 704 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 77HP 

 
16.000 30/09/88 

38701614673

853 
ΠΟΡ/ΚΑΛΗ 

14.  ΚΖΖ 1284 
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠ. 

ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ 
VOLVO FM9 340 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 56HP 

 
26.000 21/02/06 

YV2JHVOCX

6B415771 
ΛΔΤΚΟ 

15.  ΚΖΖ 3954 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΑΝΑΚ. 

IVECO FORD 
EUROCARGO 

150E22 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 35ΖP 

 
15.500 29/03/07 

ZCFA1LG030

2506907 
ΛΔΤΚΟ 

16.  ΚΖΖ 5184 ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΑΝ TG5 41.440 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 64HP 
 

33.000 05/07/10 WMA39SZZ4 ΛΔΤΚΟ 
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ΑΝΑΣΡΔΠOMENO 9M531386 

17.  ΚΖΖ 5894 
ΦΟΡΣ.ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣ

ΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ 
DAF LF EURO6 220 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 40HΡ 

 
16.000 30/03/15 

XLRAEL2700

L436158 
ΛΔΤΚΟ 

18.  ΚΖΟ 5565 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 1314 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 36HP 36HP 13.000 12/11/92 
WDB6750331

5567901 
ΛΔΤΚΟ 

19.  ΚΖΟ 6214 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΠΡΔΑ 

MERCEDES ATEGO 2024 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 57HP 
 

19.000 29/08/96 
WDB6561091

K121411 
ΛΔΤΚΟ 

20.  ΚΖΟ 6479 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΠΡΔΑ 

SCANIA 94D 230 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 54HP  19.000 30/05/03 
XLEP4X2000

4483825 
ΛΔΤΚΟ 

21.  ΚΖΟ 6480 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΜΤΛΟ 

MERCEDES ATEGO 1823 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 38HP  19.000 30/05/03 
WDB9525031

K779525 
ΛΔΤΚΟ 

22.  ΚΖΟ 6481 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΠΡΔΑ 

SCANIA 94D 230 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 54HP  19.000 30/05/03 
XLEP4X2000

4483632 
ΛΔΤΚΟ 

23.  ΜΔ 62418 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

ΑΡΩΘΡΟ 
IVECO FORD 

EUROCARGO 

130E18 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 177HP 70HP 13.000 29/01/01 

ZCFA1GD00

02278673 
ΚΗΣΡΗΝΟ 

24.  ΜΔ 75370 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΦΟΡΣΩΣΖ 
JCB 3CX ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 85HP 85HP 7.600 20/06/03 

SLP3CXTS3E

O937791 
ΚΗΣΡΗΝΟ 

25.  ΜΔ 75371 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER 1318 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 180HP 60HP 13.500 20/06/03 

WDB9700651

K809785 
ΛΔΤΚΟ 

26.  ΜΔ 77754 
ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
MERCEDES ATEGO 815 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 150HP 150HP 8.600 11/12/03 

WDB9700251

K861876 
ΛΔΤΚΟ 

27.  ΜΔ 82562 ΦΟΡΣΩΣΖ BOBCAT S 130 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 46HP 46HP 2.200 26/10/04 524711909 ΛΔΤΚΟ 

28.  ΜΔ 82563 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

ΑΡΩΘΡΟ 
IVECO FORD 

EUROCARGO 

150E21 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 210HP 136HP 15.000 26/10/04 

ZCFA1LF020

2437431 
ΛΔΤΚΟ 

29.  ΜΔ 108879 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΟΥΖΜΑ 
FORD RANGER ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 143HP 143HP 3.010 25/11/08 

WFOLMBE1

07W713064 
ΚΟΚΚΗΝΟ 

30.  ΜΔ 108880 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΟΥΖΜΑ 
IVECO 

EUROCARGO 

140E24 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 239HP 75HP 14.500 25/11/08 

ZCFB1JJ8202

501554 
ΛΔΤΚΟ 

31.  ΚΖΖ 1783 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΑΔΡΗΟΤ 

MERCEDES ECONIC 1828 NGT ΦΤ. ΑΔΡΗΟ 41HP  19.000 15/09/08 
WDB9575411

V216544 
ΛΔΤΚΟ 

32.  ΚΖΖ 1784 

ΦΟΡΣ. 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡ

Ο ΑΔΡΗΟΤ 

MERCEDES ECONIC 1828 NGT ΦΤ. ΑΔΡΗΟ 41HP  19.000 15/09/08 
WDB9575411

V216499 
ΛΔΤΚΟ 

33.  ΒΚΣ 154 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΔΝΕΗΝΖ 250 cc   20/12/11 
VTLSG22100

0025023 
ΛΔΤΚΟ 
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34.  ΒΚΣ 155 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΔΝΕΗΝΖ 250 cc   20/12/11 
VTLSG22100

0021083 
ΛΔΤΚΟ 

35.  ΒΚΣ 156 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΔΝΕΗΝΖ 250 cc   20/12/11 
VTLSG22100

0019248 
ΛΔΤΚΟ 

36.  ΒΚΣ 157 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΔΝΕΗΝΖ 250 cc   20/12/11 
VTLSG22100

0025029 
ΛΔΤΚΟ 

37.  ΒΚΣ 158 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΔΝΕΗΝΖ 250 cc   20/12/11 
VTLSG22100

0017817 
ΛΔΤΚΟ 

38.  KH I 8627 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ AUDI A A6 ΒΔΝΕΗΝΖ 14HP  1.595 16/11/07 
WAUZZZ4F0

7N043215 
ΜΑΤΡΟ 

39.  ΚΖΖ 1254 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SKODA OCTAVIA ΒΔΝΕΗΝΖ 10HP  1.925 20/08/10 
TMBCJ21ZX

A2087253 
ΛΔΤΚΟ 

40.  ΚΖΗ 9657 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA CERATO ΒΔΝΕΗΝΖ 11HP   13/06/07 
KNEFE22727

5449697 
ΛΔΤΚΟ 

41.  ΚΖΗ 9658 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA CERATO ΒΔΝΕΗΝΖ 11HP   13/06/07 
KNEFE22727

5449703 
ΛΔΤΚΟ 

42.  ΚΖΤ 8565 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI BALENO ΒΔΝΕΗΝΖ 9HP   05/06/98 
JSAEGC11W

00140692 
ΛΔΤΚΟ 

43.  ΚΖ Η 5913 
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ MINI 

BUS 9 ΘΔΔΩΝ 
HYUNDAI H1 ΒΔΝΕΗΝΖ 16HP   20/04/06 

NLJWWH7W

P5Z032031 
ΜΠΛΔ 

44.  ΚΖΟ 6252 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 6 

ΘΔΔΩΝ 

SUBARU E12 ΒΔΝΕΗΝΖ 8HP  6 ζέζεσλ 21/02/97 
JF1FA8LF0V

G013754 
ΛΔΤΚΟ 

45.  IOP 230 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA INNOVA ΒΔΝΕΗΝΖ 125 cc   26/05/04 
MLHJC33A2

5005391 
ΓΚΡΗ 

46.  ΑΕΔ 404 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA CHAPPY ΒΔΝΕΗΝΖ 50 cc   03/06/03 
ZDCAF40D0

1F221102 
ΚΟΚΚΗΝΟ 

47.  ΗΒΑ 637 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ KAWASAKI KZR ΒΔΝΕΗΝΖ 100 cc   14/06/00 
MH4KA110C

YKPD2147 
ΚΟΚΚΗΝΟ 

48.  ΗΟΤ 054 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA INNOVA ΒΔΝΕΗΝΖ 125 cc   17/08/04 
MLHJC33A6

35027323 
ΜΠΛΔ 

49.  ΟΗΡ 363 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA INNOVA ΒΔΝΕΗΝΖ 125 cc   17/08/04 
MLHJC33AX

35027339 
ΜΠΛΔ 

50.  ΚΖ Η 3660 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 
VOLKSWAGE

N 
TRANSPORTER ΒΔΝΕΗΝΖ 14HP  2.850 05/04/07 

WV1ZZZ7JZ

7X007507 
ΛΔΤΚΟ 

51.  ΚΖΟ 5835 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ NISSAN KING CAB ΒΔΝΕΗΝΖ 14HP  2.410 14/06/94 

EG-

TKFGD21-

00D17025 

ΛΔΤΚΟ 

52.  ΚΖΟ 6206 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISHI L200 ΒΔΝΕΗΝΖ 15HP  2.375 06/06/96 
JMBONK150

SP000281 
ΛΔΤΚΟ 

53.  ΚΖΟ 6207 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISHI L200 ΒΔΝΕΗΝΖ 15HP  2.375 06/06/96 
JMBONK150

SP000288 
ΛΔΤΚΟ 





 

36 

 

54.  KHH 3963 
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 

VOLKSWAGE

N 
TRANSPORTER ΒΔΝΕΗΝΖ 14HP  2.850 30/12/08 

WV3ZZZ7JZ

7X028748 
ΛΔΤΚΟ 

55.  KHH 4428 ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ 
VOLKSWAGE

N 
TRANSPORTER ΒΔΝΕΗΝΖ 14ΖΡ  2.850 26/11/09 

WV1ZZZ7HZ

9H092337 
ΛΔΤΚΟ 

 

 

Αγία Παξαζθεπή, 14/11/2017 

 

ΤΝΣΑΞΖ - ΔΓΚΡΗΖ 

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ A 

 

 

ΘΔΩΡΖΖ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-

ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΠΔ ΜΔ ΒΑΘΜΟ A 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Μειέηεο: 89/2017 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ K.A. 20.6253.03 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο: 45.000.00€  

CPV 66514110-0 Τπεξεζίεο 

αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 
 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΣ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΗΜΔΡ. 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ ΓΙΔΣΟΤ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΟΥΗΜΑΣΟ 1εο αδεηαο ΚΑΛΤΦΗ (€) 

1 KHI 5840 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MAN 20/8/2004 1.100,00 

2 KHH 4777 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 24/12/2009 1.160,00 

3 KHH 4778 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 24/12/2009 1.100,00 

4 KHH 6192 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. DAF 29/10/2013 1.100,00 

5 KHH 6205 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 25/6/2014 1.500,00 

6 KHH 6206 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 25/6/2014 1.500,00 

7 KHH 6207 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΠΡΔΑ MERCEDES 25/6/2014 1.500,00 

8 KHI 8633 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. IVECO FORD 2/5/2006 1.200,00 

9 ME 116006 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ DULEVO 2/12/2009 1.160,00 

10 ME 116559 
ΜΖΥΑΝ ΠΛΤΝΣΗΚΩΝ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 
DULEVO 4/3/2010 1.160,00 

11 ME 119327 ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 18/3/2011 1.440,00 

12 ME 129921 MHXANHMA EΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ DAF 10/3/2015 1.440,00 

13 ΚΖ Η 3651 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠOMENO MERCEDES 30/9/1988 1.100,00 

14 ΚΖΖ 1284 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠ. ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ VOLVO 21/2/2006 1.040,00 

15 ΚΖΖ 3954 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. IVECO FORD 29/3/2007 900,00 

16 ΚΖΖ 5184 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠOMENO ΜΑΝ 5/7/2010 1.240,00 

17 ΚΖΖ 5894 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ DAF 30/3/2015 1.440,00 

18 ΚΖΟ 5565 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 12/11/1992 1.140,00 

19 ΚΖΟ 6214 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ MERCEDES 29/8/1996 1.000,00 

20 ΚΖΟ 6479 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ SCANIA 30/5/2003 1.000,00 

21 ΚΖΟ 6480 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΜΤΛΟ MERCEDES 30/5/2003 960,00 

22 ΚΖΟ 6481 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΡΔΑ SCANIA 30/5/2003 1.100,00 

23 ΜΔ 62418 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD 29/1/2001 740,00 

24 ΜΔ 75370 ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΖ JCB 20/6/2003 740,00 

25 ΜΔ 75371 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 20/6/2003 800,00 

26 ΜΔ 77754 ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 11/12/2003 840,00 

27 ΜΔ 82562 ΦΟΡΣΩΣΖ BOBCAT 26/10/2004 700,00 

28 ΜΔ 82563 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD 26/10/2004 740,00 

29 ΜΔ 108879 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ FORD RANGER 25/11/2008 940,00 

30 ΜΔ 108880 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ 
IVECO 

EUROCARGO 
25/11/2008 940,00 
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31 ΚΖΖ 1783 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΔΡΗΟΤ MERCEDES 15/9/2008 1.200,00 

32 ΚΖΖ 1784 ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΑΔΡΗΟΤ MERCEDES 15/9/2008 1.200,00 

33 ΒΚΣ 154 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011 190,00 

34 ΒΚΣ 155 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011 190,00 

35 ΒΚΣ 156 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011 190,00 

36 ΒΚΣ 157 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011 190,00 

37 ΒΚΣ 158 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011 190,00 

38 KH I 8627 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ AUDI A6 16/11/2007 600,00 

39 ΚΖΖ 1254 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SKODA 20/8/2010 516,00 

40 ΚΖΗ 9657 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA 13/6/2007 560,00 

41 ΚΖΗ 9658 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA 13/6/2007 560,00 

42 ΚΖΤ 8565 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI 5/6/1998 500,00 

43 ΚΖΗ 5913 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ MINI BUS 9 ΘΔΔΩΝ HYUNDAI 20/4/2006 720,00 

44 ΚΖΟ 6252 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 6 ΘΔΔΩΝ SUBARU 21/2/1997 500,00 

45 IOP 230 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 26/5/2004 150,00 

46 ΑΕΔ 404 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 3/6/2003 120,00 

47 ΗΒΑ 637 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ KAWASAKI 14/6/2000 150,00 

48 ΗΟΤ 54 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 17/8/2004 162,00 

49 ΟΗΡ 363 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 17/8/2004 152,00 

50 ΚΖ Η 3660 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ VOLKSWAGEN 5/4/2007 680,00 

51 ΚΖΟ 5835 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ NISSAN 14/6/1994 680,00 

52 ΚΖΟ 6206 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISI 6/6/1996 740,00 

53 ΚΖΟ 6207 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISI 6/6/1996 740,00 

54 KHH 3963 
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
VOLKSWAGEN 30/12/2008 700,00 

55 KHH 4428 ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ VOLKSWAGEN 26/11/2009 700,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 45.000,00 € 

 

εκείσζε: Οη ηηκέο έρνπλ ιεθζεί σο κέζεο ηηκέο απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. Οη ππεξεζίεο αζθάιηζεο 

δελ ππφθεηληαη ζε επηβάξπλζε Φ.Π.Α. 

 

 

Αγία Παξαζθεπή, 14/11/2017 

ΤΝΣΑΞΖ - ΔΓΚΡΗΖ 

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

 

ΑΗΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ A 

 

 

ΘΔΩΡΖΖ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ-

ΤΓΔΗΟΝΟΛΟΓΟ 

ΠΔ ΜΔ ΒΑΘΜΟ A 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Μειέηεο: 89/2017 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ K.A. 20.6253.03 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο: 45.000.00€  

CPV 66514110-0 Τπεξεζίεο 

αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

 

 
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ εξγαζία «ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ» γηα ηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 
Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 45.000,00€ (ζεκεησηένλ, ηα αζθάιηζηξα δελ ππφθεηληαη ζε 
επηβάξπλζε Φ.Ξ.Α).  
Ζ δαπάλε πνζνχ 22.500,00€ ζα γίλεη ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 20.6253.03 νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2018, κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ» θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 22.500,00€ ζηνλ 
αληίζηνηρν Θ.Α. πξνυπνινγηζκνχ 2019. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζπλνπηηθφο 
δηαγσληζκφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2° ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα: 
1. Ρερληθή Έθζεζε – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 
2. Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 
3. Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
4. Ξξνζθνξά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3° ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αζθάιηζεο αθνξά δηάξθεηα δχν (2) εηψλ, ήηνη είθνζη ηεζζάξσλ (24) 
κελψλ γηα θάζε φρεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ηζρχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4° ΔΚΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ έθδνζε θαη παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο αζθάιηζήο ηνπο.  

Θαζψο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα είλαη δηεηήο, ε έθδνζε θαη απνπιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ ζα 

γίλεη ζε δχν (2) δφζεηο σο εμήο: 

- Ζ 1ε δφζε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

(1) έηνπο ζα γίλεη πξηλ ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ εηήζηαο δηάξθεηαο, ψζηε λα βαξχλεη ηνλ 

αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

- Ζ 2ε δφζε πνπ αθνξά ζηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο (δεχηεξν έηνο) ζα γίλεη πξηλ ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ εηήζηαο 

δηάξθεηαο, ψζηε λα βαξχλεη ηνλ αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΓΓΤΗΔΙ 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεγαιχηεξε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα 
επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο.  
Ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
κειέηεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα ζα νξίδεη. Ζ εγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο αθνχ δηαπηζησζεί ε θαιή εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγαζίαο απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6° ΚΡΑΣΗΔΙ-ΦΟΡΟΙ 

Ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7° ΔΚΥΩΡΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε 
ηξίην, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Έλαληη ηνπ Γήκνπ ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε "εηο νιφθιεξνλ" ππεχζπλνο καδί κε απηφλ πνπ 
ηνλ ππνθαηέζηεζε. 
Καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ πξνο 
ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε. 
Κεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απ' επζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη 
φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8° ΔΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή πξνο ηηο λφκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, θαιείηαη κε 
εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ή ηηο εληνιέο κέζα 
ζε εχινγε πξνζεζκία, φρη πάλησο κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ. 
Πε πεξίπησζε πνπ αμηψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή πξνθαλψλ 
θηλδχλσλ, ε ηαζζφκελε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ. 
Ζ εηδηθή πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηή δελ αλαηξέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
Δηδηθή πξφζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή. 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξφζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 
Ν έθπησηνο αλάδνρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαιάβεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε 
δεκνηηθψλ εξγαζηψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ νχηε κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ 

Ζ ηηκή κνλάδνο ηεο αζθάιηζεο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 
θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηηαη. Πε θάζε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
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εξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε είδνο αζθάιηζεο (νρήκαηνο, κεραλήκαηνο) θαη νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΤΞΟΜΔΙΩΗ ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ, ν κεηνδφηεο 
ππνρξεψλεηαη λα ηα αζθαιίζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηεο ιήμεο ηεο αζθάιηζεο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ πθηζηάκελσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. Γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηηο 
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ.  
Πε πεξίπησζε πνπ κεησζνχλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ηα νρήκαηα-κεραλήκαηα, ν αλάδνρνο κεηά απφ 
έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ θηλεί ηελ δηαδηθαζία δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο, νπφηε ε νηθνλνκηθή 
δηαθνξά πνπ πηζαλφλ πξνθχςεη απφ ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Γήκν Αγίαο 
Ξαξαζθεπήο. 
Γηα θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, αξκφδηα είλαη ηα 
Γηθαζηήξηα Αζελψλ. Θάζε αζάθεηα ησλ παξφλησλ φξσλ εξκελεχεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ δελ 
έρνπλ δεηεζεί πξν ηνπ δηαγσληζκνχ έγγξαθεο εμεγήζεηο. 
 
 
 
 
 

 
Αγία Ξαξαζθεπή, 14/11/2017 

ΠΛΡΑΜΖ - ΔΓΘΟΗΠΖ 
 

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ-ΝΣΖΚΑΡΥΛ 

 
 

ΑΗΘ. ΘΑΞΔΡΑΛΑΘΖ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΝΠ ΞΔ  

ΚΔ ΒΑΘΚΝ A 

 
 

ΘΔΥΟΖΠΖ 
 

Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ  
ΡΖΠ Γ/ΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

 
 
 

ΠΡ. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΖΚΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ-ΓΔΗΝΛΝΙΝΓΝΠ 

ΞΔ ΚΔ ΒΑΘΚΝ A 
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4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Μειέηεο : 89/2017 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ K.A. 20.6253.03 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

Πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00€ 

CPV 66514110-0 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΔΡΓΟΣ. 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΗΜΔΡ. 

1εο αδείαο 

ΠΡΟΦΔΡ

Ο-ΜΔΝΟ 

ΠΟΟ ΓΙΑ 

ΓΙΔΣΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

(€) 

1 KHI 5840 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MAN 20/8/2004 

 

2 KHH 4777 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 24/12/2009 

 

3 KHH 4778 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 24/12/2009 

 

4 KHH 6192 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ. 
DAF 29/10/2013 

 

5 KHH 6205 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 25/6/2014 

 

6 KHH 6206 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 25/6/2014 

 

7 KHH 6207 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 25/6/2014 

 

8 KHI 8633 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ. 
IVECO FORD 2/5/2006 

 

9 ME 116006 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ DULEVO 2/12/2009  

10 ME 116559 
ΜΖΥΑΝ ΠΛΤΝΣΗΚΩΝ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 
DULEVO 4/3/2010 

 

11 ME 119327 ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 18/3/2011  

12 ME 129921 MHXANHMA EΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ DAF 10/3/2015  

13 ΚΖ Η 3651 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠOMENO MERCEDES 30/9/1988  

14 ΚΖΖ 1284 
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠ. ΜΔ 

ΓΔΡΑΝΟ 
VOLVO 21/2/2006 

 

15 ΚΖΖ 3954 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ. 
IVECO FORD 29/3/2007 

 

16 ΚΖΖ 5184 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠOMENO ΜΑΝ 5/7/2010  

17 ΚΖΖ 5894 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ 
DAF 30/3/2015 

 

18 ΚΖΟ 5565 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 12/11/1992  

19 ΚΖΟ 6214 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
MERCEDES 29/8/1996 

 

20 ΚΖΟ 6479 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
SCANIA 30/5/2003 

 

21 ΚΖΟ 6480 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΜΤΛΟ 
MERCEDES 30/5/2003 

 

22 ΚΖΟ 6481 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΠΡΔΑ 
SCANIA 30/5/2003 

 

23 ΜΔ 62418 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD 29/1/2001  

24 ΜΔ 75370 ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΖ JCB 20/6/2003  

25 ΜΔ 75371 ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΖΡΗΟ MERCEDES 20/6/2003  

26 ΜΔ 77754 ΦΟΡΣ. ΓΔΡΑΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 11/12/2003  





 

43 

 

27 ΜΔ 82562 ΦΟΡΣΩΣΖ BOBCAT 26/10/2004  

28 ΜΔ 82563 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD 26/10/2004  

29 ΜΔ 108879 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ FORD RANGER 25/11/2008  

30 ΜΔ 108880 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ 
IVECO 

EUROCARGO 
25/11/2008 

 

31 ΚΖΖ 1783 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΔΡΗΟΤ 
MERCEDES 15/9/2008 

 

32 ΚΖΖ 1784 
ΦΟΡΣ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

ΑΔΡΗΟΤ 
MERCEDES 15/9/2008 

 

33 ΒΚΣ 154 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011  

34 ΒΚΣ 155 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011  

35 ΒΚΣ 156 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011  

36 ΒΚΣ 157 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011  

37 ΒΚΣ 158 ΓΗΚΤΚΛΟ YAMAHA YP250R 20/12/2011  

38 KH I 8627 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ AUDI A6 16/11/2007  

39 ΚΖΖ 1254 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SKODA 20/8/2010  

40 ΚΖΗ 9657 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA 13/6/2007  

41 ΚΖΗ 9658 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ KIA 13/6/2007  

42 ΚΖΤ 8565 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI 5/6/1998  

43 ΚΖΗ 5913 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ MINI BUS 9 ΘΔΔΩΝ HYUNDAI 20/4/2006  

44 ΚΖΟ 6252 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 6 

ΘΔΔΩΝ 
SUBARU 21/2/1997 

 

45 IOP 230 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 26/5/2004  

46 ΑΕΔ 404 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 3/6/2003  

47 ΗΒΑ 637 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ KAWASAKI 14/6/2000  

48 ΗΟΤ 54 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 17/8/2004  

49 ΟΗΡ 363 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ HONDA 17/8/2004  

50 ΚΖ Η 3660 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ VOLKSWAGEN 5/4/2007  

51 ΚΖΟ 5835 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ NISSAN 14/6/1994  

52 ΚΖΟ 6206 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISI 6/6/1996  

53 ΚΖΟ 6207 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ MITSUBISI 6/6/1996  

54 KHH 3963 
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
VOLKSWAGEN 30/12/2008 

 

55 KHH 4428 ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ VOLKSWAGEN 26/11/2009  

 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο καο αλέξρεηαη ζηα: ........................................................€  
(Σεκείσζε πξνο πξνζθέξνληεο: λα αλαγξαθεί εδώ αξηζκεηηθώο ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο κε αθξίβεηα δύν δεθαδηθώλ ςεθίσλ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………… ……………………….Σεκείσζε πξνο πξνζθέξνληεο: λα αλαγξαθεί εδώ νινγξάθωο ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο κε 

αθξίβεηα δύν δεθαδηθώλ ςεθίσλ) 

 

Ζ πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/201... 
(Σεκείσζε πξνο πξνζθέξνληεο: ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ). 

Οη ππεξεζίεο αζθάιηζεο δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ.    

 

 

 

 Αγία Παξαζθεπή, 

…./…../…… 

Ο πξνζθέξσλ 

 

(νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, 

ζθξαγίδα, ππνγξαθή ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία:                                ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :      [6005] 

- Σαρ. Γηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  

                                                    Μεζνγείσλ 415-417, Αγία Παξαζθεπή, Σ.Κ. 15343 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:     ΣΑΜΑΛΗΚΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 

- Σειέθσλν:                                213 2004548 

- Ζι. ηαρπδξνκείν:                      a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν :       www.agiaparaskevi.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Αζθάιηζηξα νρεκάησλ 

CPV: 66514110-0 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ΑΓΑΜ ……………..……….] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο : Τπεξεζία Αζθάιηζηξα νρεκάησλ 

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή :   

 […………………../2018] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiii

·
 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ  
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxviii

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

[] Ναη [] Όρη 
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λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ 

Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxix
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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ΜΕΡΟΣ VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 

– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαζηε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxx

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xxxi. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη 

ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα 

επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 
v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
viii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
ix

 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  
x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 

φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά 

θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε 

λνκνζεζία). 
xi

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ 

µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

 

 

 

 Αγία Ξαξαζθεπή,…. /…../…… 

Ν πξνζθέξσλ 

 

 

 

(ονομαηεπώνσμο, ιδιόηηηα, 

ζθραγίδα, σπογραθή ) 
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ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 

ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xv

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvi

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xx

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
xxi

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
xxii

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxiv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxv

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvi

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxviii

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxix

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 
xxx

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxi

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  

 

 




