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                                                             ΠΡΟΣ
                                                           
                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Ο Δήμος μας  ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ασφάλιστρα
μεταφορικών  μέσων και  μηχανημάτων  έργων   του  Δήμου»,  που  αφορά  την  ασφαλιστική  κάλυψη των
οχημάτων του Δήμου για ένα έτος, για το χρονικό διάστημα από 17/2/2018 ως και 17/2/2019 για όλα τα
οχήματα  εκτός,  των οχημάτων ΚΗΟ3634 και ΚΗΥ6428 που η ασφάλισή τους θα λήγει στις  17/8/2018
(ΕΞΆΜΗΝΟ) λόγω προβλεπόμενης απόσυρσής τους.                                                                                      

Επίσης το Μηχανικό Σάρωθρο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ – 131968 θα περιέλθει για χρήση από τις
υπηρεσίες του Δήμου με ανανέωση της προγραμματικής σύμβαση που έχει ο Δήμος με την Περιφέρεια
Αττικής  και  η  οποία  προβλέπεται  να  βρίσκεται  σε  ισχύ  στην  έναρξη  των  ασφαλίσεων   17/2/2018.  Σε
περίπτωση μη ανανέωσης η μη χρήσης του Μ.Ε. από τον Δήμο όπως είναι φυσικό, δεν θα περιλαμβάνεται
στα ασφαλισθέντα οχήματα.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  περιόδου  ασφάλισης  των  οχημάτων  είναι   14.675,00  €  μικτού
ασφαλίστρου,  σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  (καλύψεις)   της  υπ.  αριθ.  2/2018 Μελέτης  της
Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
 Επωνυμία  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ταχυδροµική διεύθυνση Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α
Κωδικός NUTS   EL  306
Τηλέφωνο  2132037265 κ 2102037230
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο dimospromithies  @  gmail  .  com
Αρµόδιος για πληροφορίες ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.  perama  .gr

 Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016  )
1, Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
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υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Δηλαδή Αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμων αντιπροσώπων τους δεόντως εξουσιοδοτημένων.

Κανένας δεν μπορεί να καταθέσει προσφορά για  περισσότερες από μια εταιρεία, ούτε να συμμετέχει 

χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και 

ένωση προμηθευτών.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικό πρακτορείο και ασφαλιστής, θα προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην προσφορά του, στην οποία θα 

δηλώνει την ασφαλιστική εταιρία στην οποία θα ασφαλιστούν τα οχήματα του Δήμου, ενώ επί ποινή 

αποκλεισμού πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης – πιστοποιητικό συνεργασίας με αυτήν, 

καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας για την αποδοχή της προσφοράς ώστε να 

πιστοποιείται η εγκυρότητα της προσφοράς του.

          Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εκτός των παραπάνω  μαζί με την κατάθεση της προσφοράς

τους θα πρέπει να καταθέσουν και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης

δήλωσης σύμφωνα με την παρ.  4 του άρθρου 79 του ν.  4412/2016,  ως προκαταρκτική απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις:

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  τους

προσφέροντες  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  της  επόμενης  παραγράφου,  όταν  αυτό

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  τυποποιημένο  έντυπο

υπεύθυνης δήλωσης, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το Τ.Ε.Υ.Δ . υπογράφεται από τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Τ.Ε.Υ.Δ . υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το Τ.Ε.Υ.Δ . υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 30/01/2018 ημέρα Τρίτη

και ώρα έως 13:00 μ.μ. στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος Λ. Δημοκρατίας 28 1ος όροφος.

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει  να

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

για την υπηρεσία: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων  του Δήμου Περάματος





Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: 1) Συμπληρωμένο  ΤΕΥΔ. 2) Έντυπο με τις προσφερόμενες

ασφαλιστικές καλύψεις αναλυτικά 3) Οικονομική προσφορά 4) Τα επιπλέον δικαιολογητικά την

περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικό πρακτορείο και ασφαλιστής 

Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να υποβάλει προσφορά  επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των

οχημάτων  και όχι για μέρος αυτών. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την με αριθ. 2/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών

χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

Ο Προϊστάμενος

του τμήματος Προμηθειών

Δεντόπουλος Ιωάννης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέραμα 19/1/2018
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ        Αρ. Πρωτοκ.  1275/898
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

Μελέτη :            «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και 

Μηχανημάτων Έργων»   έτους 2018

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ  14.675,00 Ευρώ
       

Cpv : 66514110-0

   





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ « Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και 
Μηχανημάτων Έργων»

Αρ. Μελέτης   2 /2018

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Κωδικός Cpv : 66514110-0 ,  Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων, οχημάτων

Η παρακάτω μελέτη αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος για το 
χρονικό διάστημα από 17/2/2018 ως και 17/2/2019,   όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργων  φαίνονται 
στους παρακάτω πίνακες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, εκτός των οχημάτων ΚΗΟ3634 και 
ΚΗΥ6428 που η ασφάλισή τους θα λήγει στις 17/8/2018, λόγω προβλεπόμενης απόσυρσής τους.                     
Το Μηχανικό Σάρωθρο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ – 131968 θα περιέλθει για χρήση από τις υπηρεσίες του
Δήμου με ανανέωση της προγραμματικής σύμβαση που έχει ο Δήμος με την Περιφέρεια Αττικής και η οποία
προβλέπεται να βρίσκεται σε ισχύ στην έναρξη των ασφαλίσεων  17/2/2018. Σε  περίπτωση μη ανανέωσης
η  μη  χρήσης  του  Μ.Ε.  από  τον  Δήμο  όπως  είναι  φυσικό,  δεν  θα  περιλαμβάνεται  στα  ασφαλισθέντα
οχήματα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτιμάται στο ποσό των  

14.675,00 ευρώ, (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού του 
έτους 2018 και για τα παρακάτω ποσά. Η δαπάνη αυτή προβλέπεται λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2018 και σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 1251/874/18-01-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η υποχρέωση εκπόνησης της μελέτης και του 
διαγωνισμού σύμφωνα με το προβλεπόμενο ύψους των υπαρχόντων στον προϋπολογισμό του 2017 Κ.Α. 
και στον οποίον είχαν προβλεφθεί για το 2017 τα : ΚΑ 20-6253 ποσό 14.290,00€ και στον ΚΑ 10-6253 
ποσό 720,00€, σε συνδυασμό με το με αριθ. Πρωτ. 1168/795/18-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κίνησης 
και Συντήρησης Οχημάτων και μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η διαβεβαίωση για την 
απόσυρση των ΚΗΟ 3634 και ΚΗΥ 6428 οχημάτων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά συνέπεια 
ζητείται η ασφάλιση των παραπάνω οχημάτων μόνο για ένα εξάμηνο. Έτσι ο Πίνακας 1 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Πίνακας 1: Κωδικοί και ποσά Προϋπολογισμού 2017 

ΚΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δαπάνη σε Ευρώ 
20. 6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 14.290,00
10. 6253 Ασφάλιστρα Μηχανημάτων Έργων 720,00

Σύνολο 15.010,00

Στις  ασφαλιστικές καλύψεις θα περιλαμβάνονται όλες οι  ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις
με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης και για τον ανάλογο τύπο οχήματος όπως αναφέρονται στην
σχετική νομοθεσία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 





1. Αστικής Ευθύνης για σωματικές Βλάβες τρίτων κατ άτομο και για το ελάχιστο απαιτούμενο από το
νόμο ποσό. (ενδεικτικά σήμερα 1.220.000 ) €.

2. Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα  και για το ελάχιστο απαιτούμενο από το
νόμο ποσό. (ενδεικτικά σήμερα 1.220.000) €.

Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου (προβλέπεται για το
2018) θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων. Η δε ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και
ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με την συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος
στόλου του Δήμου. Για τον λόγο αυτό έχουν εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό τα ποσά που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 2 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. απόφαση (187/2017),  έτσι ώστε να
μπορεί να υπάρξει μελλοντική κάλυψη μέχρι του οριζόμενου ποσού και της σχετικής νομοθεσίας  για τις
αναθέσεις, χωρίς να χρειάζεται αναμόρφωση του  προϋπολογισμού.

Πίνακας 2: Εγγεγραμμένα Ποσά στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό 2018 

ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ  € ΥΠΗΡΕΣΙΑ
20. 6253 17.000,00 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

20. 6252 3.500,00 Ασφάλιστρα Μηχανημάτων Τεχν. Έργων
Σύνολο 20.500,00

Η προσφερόμενη τιμή εκτός  του  καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει  όλους  τους  νόμιμους  φόρους  και
κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.).  
Για όλο το χρονικό  διάστημα ισχύος της  σύμβασης  που θα υπογραφεί,  ο  Δήμος  διατηρεί  το δικαίωμα
διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκτασης
της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές
καλύψεις.
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με  τις διατάξεις των Ν.4412/2016 και  Ν. 3463/2006
Ανάδοχος των ανωτέρω υπηρεσιών ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης χαμηλότερη τιμή .

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δρ. Χημικός Μηχανικός





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα οχήματα που προβλέπονται να ασφαλιστούν για το παραπάνω αναφερόμενο διάστημα φαίνονται 
στον παρακάτω  πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ (χωρίς πρόσθετες καλύψεις)

ΚΑΕ 20. 6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Ποσό σε Ευρώ 14.275,00

Α/Α
ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟ-

ΦΟΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ- ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟ.
ΙΠΠΟΙ

ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ 1ης

ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ανάγκες που εξυπηρετεί
το όχημα

1 ΚΗΥ - 6515
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
RENAULT

29 25/6/2007 Αποκομιδή απορριμμάτων

2 ΚΗΟ – 4352 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 36 21/2/1996 Αποκομιδή απορριμμάτων
3 ΚΗΟ – 3614 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 27/8/1992 Αποκομιδή απορριμμάτων

4 ΚΗΟ – 3634
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ   ΦΟΡΤΗΓΟ 
MERCEDES

66 3/5/1991 Αποκομιδή απορριμμάτων

5 ΚΗΥ – 6065
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 
DAIMLER CHRYSLER

38 26/10/2004 Αποκομιδή απορριμμάτων

6 ΚΗΥ – 5962
ΦΟΡΤ. MERCEDES ΜΕΤ. 
ΚΑΔΩΝ

36 22/3/2001 Αποκομιδή απορριμμάτων

7 KHΥ – 6066
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 
DAIMLER CHRYSLER

38 26/10/2004 Αποκομιδή απορριμμάτων

8 ΚΗΟ – 4387 ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΤΑΛΙΚΑ DAF 70 22/5/1997 Αποκομιδή απορριμμάτων
9 ΚΗΥ – 6008 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 14/1/2003 Αποκομιδή απορριμμάτων

10 KHY – 6012 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 25 26/2/2003 Αποκομιδή απορριμμάτων

11 KHY-6430
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
ISUZU

29 16/9/2005 Αποκομιδή απορριμμάτων

12 ΚΗΥ 6070
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
MERCEDES

34 11/1/1983 Υδροφόρα

13 ΚΗΗ 7675
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
MERCEDES

36 4/1/2002 Υδροφόρα

14 ΚΗΥ-6456
ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD WERKE

13 24/5/2006 Μετακινήσεις -Μεταφορές

15 ΚΗΥ-6428
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΑΔΟΦΟΡΟ 
PIAGGIO

9 14/9/2005 Αποκομιδή απορριμμάτων

16 ΚΗΥ 6069
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD TRANSIT

14 5/11/2004 Αποκομιδή απορριμμάτων

17
ΚΗΥ-8868 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 

JUMPER
14 6/5/1998

 Ανοικτό φορτηγό, Μικτής 
Χρήσης

18
ΚΗΗ-6806 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

NISSAN PICK UP
14 15/6/1995

Ανοικτό φορτηγό, μη 
ανατρεπόμενο, βενζίνη.

19
ΚΗΗ-6809 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 

JUMPER
14 5/5/1998

Κλειστό φορτηγό, μη 
ανατρεπόμενο, Μικτής Χρήσης

20
ΚΗΗ- 6807 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 

JUMPER
14 6/5/1998

 Ανοικτό φορτηγό, μη 
ανατρεπόμενο, Μικτής Χρήσης

21
ΚΗΗ6808 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES BENZ
16 22/3/1993 Κλειστό φορτηγό, πετρέλαιο

22 ΜΕ – 56572 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 121
(Πραγμ. ισχύς)

29/1/1999
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής

23 ΒΕΤ-0833 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5/2006 Μετακινήσεις Υπηρεσιών
24 BET-0836 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5//2006 Μετακινήσεις Υπηρεσιών
25 ΖΡΝ- 337  ΔΙΚΥΚΛΟ 97 CC 1/97 CC 29/1/2002 Μετακινήσεις Υπηρεσιών

26 ΜΕ – 114240 JCB,ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 101
(Πραγμ.ισχύς)

26/8/2010
Μηχάνημα  έργου 
Eκσκαφής

27 ΜΕ-92315 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 125 26/2/2007 Μηχάνημα  έργου 





ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
NISSAN

Ανυψωτικό

28 ΜΕ – 131968 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 207
(Πραγμ. ισχύς)

16-6-2006
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής 

ΚΑΕ  10. 6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Ποσό σε Ευρώ 400

Α/Α ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΟΛ.
ΙΠΠΟΙ/ cc

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 1ης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ανάγκες που εξυπηρετεί το

όχημα

1 KHY 6311 EIX TOYOTA RAV 4X4 14 1/3/2004
Μετακινήσεις Υπηρεσιών 
και Πολιτικών προσώπων 

Πέραμα 18/1/2017

                   
Θεωρήθηκε

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

            ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
              Δρ. Χημικός Μηχανικός 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ « Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και 
Μηχανημάτων Έργων 

Αρ. Μελέτης 2/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
20. 6253

Α/
Α

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛ
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 1ης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ που
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ

ΟΧΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

σε( €)

1 ΚΗΥ - 6515
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ RENAULT
29 25/6/2007

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

685

2 ΚΗΟ – 4352 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 36 21/2/1996
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

735

3 ΚΗΟ – 3614 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 27/8/1992
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

735

4 ΚΗΟ – 3634
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ   ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

66 3/5/1991 Αποκομιδή 
απορριμμάτων

480

5 ΚΗΥ – 6065
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

DAIMLER CHRYSLER
38 26/10/2004 Αποκομιδή 

απορριμμάτων
785

6 ΚΗΥ – 5962
ΦΟΡΤ. MERCEDES ΜΕΤ.

ΚΑΔΩΝ
36 22/3/2001

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

735

7 KHΥ – 6066
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

DAIMLER CHRYSLER
38 26/10/2004 Αποκομιδή 

απορριμμάτων
785

8 ΚΗΟ – 4387 ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΤΑΛΙΚΑ DAF 70 22/5/1997
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

885

9 ΚΗΥ – 6008 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 14/1/2003
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

735

10 KHY – 6012 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 25 26/2/2003
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

585

11 KHY-6430
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

ISUZU
29 16/9/2005

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

685

12 ΚΗΥ 6070
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
MERCEDES

34 11/1/1983
Υδροφόρα

685

13 ΚΗΗ 7675
ΥΔΡΟΦΟΡΑ

MERCEDES
36 4/1/2002 Υδροφόρα 735

14 ΚΗΥ-6456
ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD WERKE

13 24/5/2006
Μετακινήσεις 
Μεταφορές

385

15 ΚΗΥ-6428

ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

PIAGGIO
ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

9 14/9/2005
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

180

16 ΚΗΥ-6069
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD TRANSIT

14 5/11/2004
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

385

17
ΚΗΥ-8868 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN

JUMPER
14 6/5/1998  Ανοικτό φορτηγό, 

Μικτής Χρήσης
385

18
ΚΗΗ-6806 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

NISSAN PICK UP
14 15/6/1995

Ανοικτό φορτηγό, 
μη ανατρεπόμενο, 
βενζίνη.

385

19 ΚΗΗ - 6809 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 14 5/5/1998 Κλειστό φορτηγό, μη 
ανατρεπόμενο, Μικτής 

385





JUMPER Χρήσης

20
ΚΗΗ- 6807 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN

JUMPER 14 6/5/1998
  Ανοικτό φορτηγό, μη

ανατρεπόμενο, Μικτής 
Χρήσης

385

21 ΚΗΗ-6808 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
MERCEDES BENZ 16 22/3/1993 Κλειστό φορτηγό, 

πετρέλαιο 385

23 ΒΕΤ-0833 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5/2006 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών 140

24 BET-0836 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5//2006 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών 140

25 ΖΡΝ- 337 ΔΙΚΥΚΛΟ 97 CC 1/97 CC 29/1/2002 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών 130

26
ΜΕ –114240 JCB,ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 101

(Πραγμ.ι
σχύς)

26/8/2010
Μηχάνημα  έργου 

Eεκσκαφής 435

27
ΜΕ-92315 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
NISSAN

125 26/2/2007
Μηχάνημα  έργου 

Ανυψωτικό 435

28
ΜΕ –131968 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 207

(Πραγμ.
ισχύς)

16-6-2006
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής 435

29
ΜΕ–56572 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 121

(Πραγμ.
ισχύς)

29/1/1999
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής 435

ΣΥΝΟΛΟ                20-6253 14.275,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
10. 6253

Α/
Α

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛ
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 1ης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ που
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ

ΟΧΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

σε( €)

22 KHY 6311 EIX TOYOTA RAV 4X4 14 1/3/2004

Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών και 
Πολιτικών 
προσώπων 

400

ΣΥΝΟΛΟ                10-6253 400,00

Cpv: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

                  
                   Πέραμα 18/01/2018

                  
Θεωρήθηκε

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

            ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
                 Δρ. Χημικός Μηχανικός

         





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ« Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και
Μηχανημάτων Έργων »

Αρ. Μελέτης  2 /2018

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης:

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων 
και Μηχανημάτων Έργων του Δήμου για ένα έτος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 
17/2/2018 ως και 17/2/2019.                                                                                               

                                                   
ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

o Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

o Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

o Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

o Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

o Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Του N. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

o Του Π.Δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων Ν. 489/1976 ( ΦΕΚ Α 331/76) περί 

υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων Δήμου όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 

1569/1985 ( ΦΕΚ Α’ 183/85) και τα προεδρικά διατάγματα 1019/1981 ( ΦΕΚ ‘ 253/81) και 

118/1985 ( ΦΕΚ Α ΄ 35/85 ) , ( ΦΕΚ Α ΄ 110/1986 ) κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 του 

Ν.1569 / 1985 ( ΦΕΚ Α ΄ 183 ) 

o Και της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των 

εκλογικών …………..και άλλες διατάξεις» με την οποία ορίζεται ότι «οι Δήμοι πέραν της 

υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης τους δύνανται να 

ασφαλίζουν περουσιακά τους στοιχεία σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου» 

o Του N. 4261/2014 για την ασφάλιση οχημάτων.

o Της Πράξης 52/2012 και της Πράξης 314/2011 του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.





ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης των Υπηρεσιών 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 

κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή :

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

Α) Η τεχνική Έκθεση

Β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Γ) Συγγραφή  Υποχρεώσεων

Δ) Ο Πίνακας οχημάτων του Δήμου

Ο Δήμος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, που θα αφορά οχήματα ή μηχανήματα που τυχόν θα περιέλθουν 

στην ιδιοκτησία του εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, όσων πιθανόν (εκτός των αναγραφομένων στους 

πίνακες της μελέτης) θα θέσει σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σύμβασης με βάση ασφάλιση όμοια με τη 

συμβατική και την τεκμαρτή έκπτωση που θα δοθεί . Αλλά και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις  που θα κριθούν 

αναγκαίες  . Ενώ δεν δεσμεύεται να ασφαλίσει το σύνολο οχημάτων & μηχανημάτων που αναφέρονται στους πίνακες 

της μελέτης . 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1, Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Δηλαδή Αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμων αντιπροσώπων τους δεόντως εξουσιοδοτημένων.

Κανένας δεν μπορεί να καταθέσει προσφορά για  περισσότερες από μια εταιρεία, ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, 

συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ασφαλιστικό πρακτορείο και ασφαλιστής, θα 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην προσφορά 

του, στην οποία θα δηλώνει την ασφαλιστική εταιρία στην οποία θα ασφαλιστούν τα οχήματα 

του Δήμου, ενώ επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης – 

πιστοποιητικό συνεργασίας με αυτήν, καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας για την αποδοχή της προσφοράς ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα της προσφοράς 

του.

          Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς εκτός των παραπάνω  μαζί με την κατάθεση της προσφοράς

τους θα πρέπει να καταθέσουν και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα

με την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης





δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις:

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  μπορεί  να  ζητηθεί  από  τους

προσφέροντες  να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  τυποποιημένο  έντυπο

υπεύθυνης δήλωσης, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιριών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το Τ.Ε.Υ.Δ . υπογράφεται από τους διαχειριστές. 

 Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.)  το  Τ.Ε.Υ.Δ  .  υπογράφεται  από  τον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το Τ.Ε.Υ.Δ . υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο. 

2.  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Ο Οικονομικός φορέας στην περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να προσκομίσει τα  κάτωθι
δικαιολογητικά

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 

(άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού 

προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.

o Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.

o Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 





κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

o Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

o Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16,

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104. Η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, χωρίς

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οικονομικές προσφορές 

oΗ οικονομική  προσφορά  (προσφερόμενες  τιμές)  θα  δοθούν  σε   ευρώ (€)  με  συμπλήρωση  από  τους

συμμετέχοντες του εντύπου της οικονομικής προσφοράς  

oΗ προσφορά θα τιμολογείται αριθμητικά ξεχωριστά για κάθε όχημα και  η συνολική τιμή της προσφοράς

(Αριθμητικώς & ολογράφως).

oΕπιπλέον προσφερόμενες καλύψεις επιτρέπονται και σε περίπτωση ίδιας αξίας οικονομικών προσφορών θα

προτιμηθεί η  προσφορά  που  περιέχει  υπηρεσίες  με  επιπλέον  προσφερόμενες  καλύψεις  των

απαιτούμενων,  ενώ  εάν  δεν  υπάρχουν  θα  ακολουθήσει  κλήρωση για  την  ανάδειξη  της  αναδόχου

ασφαλιστικής εταιρείας.

o  Σε  περιπτώσεις  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  δωρεάν,  θα  αναγράφεται  στην  οικεία  θέση  της

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».

oΟι τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ
τρίτων και τις λοιπές σχετικές δαπάνες).

oΠροσφορά που δεν θα σε Ευρώ θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

oΠροσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

oΕάν έχει παραλειφθεί η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες
έχουν προσφερθεί δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύναψη Συμφωνητικού 

  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος πληρωμής 





Η  εξόφληση  των  ασφαλιστικών  υπηρεσιών  θα  γίνει  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος που  θα

συνοδεύεται  από τα  νόμιμα δικαιολογητικά  από  την  αρμόδια  υπηρεσία. Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται  με

όλους τους φόρους, κρατήσεις που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 9ο

Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, και παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες.





  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                             Επιτροπή Διαγωνισμού για τα  
                                                                                                                      Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργων 

   Αρ. Μελέτης     2  /2018
Ημερομηνία:  ……./……../2018                                                                 
                                                                                                                           

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
20. 6253

Α/
Α

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛ
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 1ης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ που
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ

ΟΧΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

σε( €)

1 ΚΗΥ - 6515
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ RENAULT
29 25/6/2007

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

2 ΚΗΟ – 4352 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 36 21/2/1996
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

3 ΚΗΟ – 3614 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 27/8/1992
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

4 ΚΗΟ – 3634
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ   ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

66 3/5/1991 Αποκομιδή 
απορριμμάτων

5 ΚΗΥ – 6065
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

DAIMLER CHRYSLER
38 26/10/2004 Αποκομιδή 

απορριμμάτων

6 ΚΗΥ – 5962
ΦΟΡΤ. MERCEDES ΜΕΤ.

ΚΑΔΩΝ
36 22/3/2001

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

7 KHΥ – 6066
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

DAIMLER CHRYSLER
38 26/10/2004 Αποκομιδή 

απορριμμάτων

8 ΚΗΟ – 4387 ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΤΑΛΙΚΑ DAF 70 22/5/1997
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

9 ΚΗΥ – 6008 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 14/1/2003
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

10 KHY – 6012 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 25 26/2/2003
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

11 KHY-6430
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

ISUZU
29 16/9/2005

Αποκομιδή 
απορριμμάτων

12 ΚΗΥ 6070
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
MERCEDES

34 11/1/1983
Υδροφόρα

13 ΚΗΗ 7675
ΥΔΡΟΦΟΡΑ

MERCEDES
36 4/1/2002 Υδροφόρα

14 ΚΗΥ-6456
ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD WERKE

13 24/5/2006
Μετακινήσεις 
Μεταφορές

15 ΚΗΥ-6428

ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

PIAGGIO
ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

9 14/9/2005
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

16 ΚΗΥ-6069
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD TRANSIT

14 5/11/2004
Αποκομιδή 
απορριμμάτων

17
ΚΗΥ-8868 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN

JUMPER
14 6/5/1998  Ανοικτό φορτηγό, 

Μικτής Χρήσης

18
ΚΗΗ-6806 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

NISSAN PICK UP
14 15/6/1995

Ανοικτό φορτηγό, 
μη ανατρεπόμενο, 
βενζίνη.

19 ΚΗΗ - 6809 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 14 5/5/1998 Κλειστό φορτηγό, μη 





JUMPER ανατρεπόμενο, Μικτής 
Χρήσης

20
ΚΗΗ- 6807 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN

JUMPER 14 6/5/1998
  Ανοικτό φορτηγό, μη

ανατρεπόμενο, Μικτής 
Χρήσης

21 ΚΗΗ-6808 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
MERCEDES BENZ 16 22/3/1993 Κλειστό φορτηγό, 

πετρέλαιο

23 ΒΕΤ-0833 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5/2006 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών

24 BET-0836 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 CC 2/125 cc 31/5//2006 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών

25 ΖΡΝ- 337 ΔΙΚΥΚΛΟ 97 CC 1/97 CC 29/1/2002 Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών

26
ΜΕ –114240 JCB,ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 101

(Πραγμ.ι
σχύς)

26/8/2010
Μηχάνημα  έργου 

Eεκσκαφής

27
ΜΕ-92315 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
NISSAN

125 26/2/2007
Μηχάνημα  έργου 

Ανυψωτικό

28
ΜΕ –131968 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 207

(Πραγμ.
ισχύς)

16-6-2006
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής 

29
ΜΕ–56572 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 121

(Πραγμ.
ισχύς)

29/1/1999
Μηχάνημα  έργου
Αποκομιδής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
10. 6253

Α/
Α

ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛ
ΙΠΠΟΙ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ 1ης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ που
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ

ΟΧΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

σε( €)

22 KHY 6311 EIX TOYOTA RAV 4X4 14 1/3/2004

Μετακινήσεις 
Υπηρεσιών και 
Πολιτικών 
προσώπων 

Ο/ Η .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………με έδρα ……………………………………………………οδός ………………………………………………………………αριθμός ……… Τ.Κ. …………….αρ. τηλ.

………………………… αρ. κινητού τηλ. ………………………. αρ. τηλε/τυπου ( fax ) ..…..………….………………………………………………………………………….....

Αφού έλαβα γνώση όλων των παραπάνω της πρόσκλησης  που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της
μελέτης  ,  υποβάλλω την  παρούσα προσφορά και  δηλώνω ότι  αποδέχομαι  πλήρως και  χωρίς  επιφύλαξη όλα τα
ανωτέρω αναλαμβάνοντας την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

       ( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ )     





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 208 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 
18863
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Τηλέφωνο: 213-2037265 Κ 213-2037230
- Ηλ. ταχυδρομείο:  dimospromithies@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://  www  .  perama  .  gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ΤΙΤΛΟΣ:  Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργων ”
CPV): [66514110-0]   Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων, οχημάτων  
         - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε Υπηρεσίες 
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε δύο τμήματα 
(Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί να υποβάλει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των 

οχημάτων  και όχι για μέρος αυτών.) 

 

\

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

https://www.perama.gr/




Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]





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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

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

2. δωροδοκίαviii,ix·

3. απάτηx·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix:

[……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii

[……][……][……]





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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





Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι









Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι 
ο οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





                                                                                                    





i Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους και  της οποίας  ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

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

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

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

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

ix Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για





τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

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

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

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xiv Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 





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

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

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

xxiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvΆρθρο 73 παρ. 5.

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48.

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)





xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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