
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:33416/26.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αγ.Αθανασίου,  15351, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6662150,Fax: 210 6032898

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης,

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων
(απορριμματοφόρων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων του Δήμου) για
ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/02/2019 – 31/01/2020 όπως αυτά περιγράφονται στο
τεύχος της 70/2018 μελέτης που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 30.608,00 € (η υπηρεσία απαλλάσσεται από ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται
στο προϋπολογισμό της μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα
66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Η ασφάλιση μεταφορικών μέσων περιλαμβάνει τα απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα,
μηχανήματα έργου  και μοτοποδήλατα του Δήμου των υπηρεσιών: α)Διοικητικής β)
κοιν.πολιτικής γ) καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δ) ύδρευσης ε) τεχνικών έργων στ)
πρασίνου  ζ) Πολεοδομίας με τους ανάλογους κωδικούς και συγκεκριμένα:10.6253.0002,
15.6253.0002, 20.6253.0002, 25.6253.0002, 30.6253.0002, 35.6253.0002 και
40.6253.0001 αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/11/2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Παλλήνης (Αγ.Αθανασίου – Παλλήνη) με
καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10η πρωινή.

Η ασφάλιση θα καλύπτει χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύμβασης ήτοι από 01.02.2019 έως 31.01.2020 με τυχόν παράταση του μέχρι και την
διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του 2020, καθώς επίσης δυνατότητα ασφάλισης οχημάτων
ή και ΜΕ (μηχανημάτων έργου) που θα αποκτηθεί μέσα στην περίοδο του έτους .

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση υπηρεσίας ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για
το σύνολο των οχημάτων όπως αναφέρεται στο τεύχος της 70/2018 μελέτης.

Η υπηρεσία κωδικοποιείται κατά CPV ως εξής : 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης
μηχανοκίνητων οχημάτων



ΑΡΘΡΟ 1Ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης

γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
□ του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
□ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
□ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 1,
□ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

□ του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
□ του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
□ του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
□ του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις",

□ του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)
□ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού

Εσωτερικών
□ του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
□ του ν . 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την

αποτροπή κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673)
σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590)
"Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",

□ του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
□ του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση  του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

□ του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα",
□ του π.δ  28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
□ το π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
□ της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και



διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»

□ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και  Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
□ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

□ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
□ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010).

 Το Πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ:
18REQ003728251 2018-09-24

 Τις υπ΄αριθμ. α)1273/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΒΨΩΞΚ-ΒΝΚ), β)1274/2018 (ΑΔΑ: Ω6Χ1ΩΞΚ-
ΦΘΠ), γ) 1275/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΡ3ΩΞΚ-ΣΘΨ), δ)1276/2018 (ΑΔΑ: 75ΦΨΩΞΚ-ΚΔΚ), ε)
1277/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΡΥΩΞΚ-Ρ7Γ), στ) 1278/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΝΤΩΞΚ-9ΦΡ) και ζ)
1279/2018 (ΑΔΑ: 6Φ5ΜΩΞΚ-Ρ53) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς
Υποχρέωσης του Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση
των πιστώσεων,επί των οποίων υπάρχει βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής
Υπηρεσίας για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων με αρ. -2-.

 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ:
18REQ003752418 2018 09 27.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας

κατά σειρά ισχύος είναι

1. Η Διακήρυξη
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
3. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
4. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η δαπάνη για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά

στο ποσό των 30.608,00 € (ευρώ).
Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και αντίστοιχοι Κ.Α. στο

έτος 2019 και συγκεκριμένα: 10.6253.0002, 15.6253.0002, 20.6253.0002, 25.6253.0002,
30.6253.0002, 35.6253.0002 και 40.6253.0001, για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί
από την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας του τίτλου θα γίνει από τους πόρους του ΔΗΜΟΥ.



ΑΡΘΡΟ 4Ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να

καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία ( άρθρο 96 του
Ν.4412/2016)

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14/11/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα
10η (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού ή στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία του  Δήμου Παλλήνης  Ιθάκης 12 , Τ.Κ. 153-44, 24
ώρες ενωρίτερα.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι :
Σκουρλής Βασίλειος , τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6662150 Fax: 210-6032898 όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού,
εκτυπωμένα, το αργότερο τρείς (3) πλήρης εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου (8:00-13:00) από
τα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί των
εγγράφων του διαγωνισμού ( διακήρυξης & μελέτης) μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την
4η εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω
ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με courier που
απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και
δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία.

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται από
την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες, αν και
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω ημέρα και ώρα,
δεν αποσφραγίζονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. (Ν.
4412/2016  Άρθρο 96 §5).

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των αντίστοιχων Άρθρων της διακήρυξης, δεν
λαμβάνονται υπόψη.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ Παλλήνης
Διεύθυνση: Γραφεία του Δήμου Παλλήνης , Αγ.Αθανασίου - Παλλήνη , Τ.Κ 153-51,
Τηλέφωνο:  210-6662150, Fax210-6032898
NUTS 1: EL3 Γεωγραφική Ομάδα: Αττική
NUTS 2: EL30 Περιφέρεια: Αττικής
NUTS 3: EL305 Νομός: Ανατολικής Αττικής



Τα είδη της υπηρεσίας κωδικοποιούνται κατά CPV : 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης
μηχανοκίνητων οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω εργασίας αναφέρονται στο αντίστοιχο τεύχος,

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6Ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται
στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος
φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την υπηρεσία στη
παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, αυτοί δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη
νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Εάν η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση
προμηθευτών ή κοινοπραξία, τότε, η Ανάδοχος Ένωση, θα πρέπει να περιβληθεί ιδιαίτερη
νομική μορφή, να προβεί σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα
δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο
μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό
ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς
και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.

Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον ο κάθε προμηθευτής
που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την διαμόρφωση του
προσφερόμενου προϊόντος.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από
μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη
κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα (υπεύθυνη δήλωση).

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Οι οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι γραμμένα στην
Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της
παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, και οποιαδήποτε ασάφεια
θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.



ΑΡΘΡΟ 8Ο

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει όλα τα ζητούμενα από το αντίστοιχο Άρθρο της
παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής, να έχει εκπληρώσει τις Ασφαλιστικές
και Φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (Ν. 4412/2016
Άρθρο 104 §1) (ως προσωρινός Ανάδοχος), να είναι κατάλληλος για την άσκηση του
επαγγέλματος που είναι σχετικό με το αντικείμενο του Διαγωνισμού  , ο προμηθευτής να
διαθέτει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των
Πληροφοριών και να  καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Απαιτούμενα στοιχεία φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και θα παραδοθούν στην Επιτροπή και στην ελληνική

Γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:

Α) Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
Γ) Ο τίτλος της σύμβασης
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή

αιτήσεων συμμετοχής)
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:

Το φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ακολουθεί τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Το φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις ,σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του
περιεχομένου τους (π.χ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού
φορέα.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:

Α. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93
του Ν.4412/2016)

1.Το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών το οποίο εγκρίθηκε με



την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 10Ο της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή του
διαγωνισμού.

2) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
της Ε.Π.Ε.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

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

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα
απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να



περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της.

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από
το Δήμο Παλλήνης η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Παλλήνης αποφασίσει ότι
τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από
την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου τους (Γενικής Συνέλευσης –Ε.Π.Ε.), το οποίο θα έχει εκ του
καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Το Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο
/εκπρόσωπο τους σύμφωνα με το άρθρο 93 δδ του Ν.4412/2016 απαιτείται
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Β. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρα 92 και 94 παρ. 4 του
Ν.4412/2016) Θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
μελέτης.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

Όλα τα απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, μηχανήματα έργων και μοτοποδήλατα, θα
ασφαλιστούν για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 70/2018 μελέτη

Τα μηχανήματα έργου με αρ.κυκλοφορίας – ΜΕ - με επιπλέον της υποχρεωτικής, με γενική
αστική ευθύνη από τον χρήση τους σαν εργαλεία (Ν.3746/2009 άρθρο 33 παράγραφος 2)

Η κατηγορία ασφάλισης των αυτ/των θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα ο οποίος ορίζει τις
κατηγορίες και ο οποίος επισυνάπτεται στην Ε.Σ.Υ. και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
μελέτης. Αν τα παραπάνω οχήματα έχουν επιβαρυμένο BONUS-MALUS θα υπάρξει αύξηση
των ασφαλίστρων για κάθε ζημιά, ενώ αν στο BONUS-MALUS υπάρχει έκπτωση θα υπάρχει
ανάλογη μείωση των ασφαλίστρων από 10% έως 32%.



Σε περίπτωση αγοράς νέου απορριμματοφόρου-αυτοκινήτου-μηχανήματος έργου –
μοτοποδηλάτου κ.λπ. κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η ανάδοχος
ασφαλιστική εταιρεία  υποχρεούται να ασφαλίζει και αυτά, κατόπιν αιτήματος  της
υπηρεσίας και μετά από Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάθεση.

Σε περίπτωση τροχαίου συμβάντος οχήματος του Δήμου με όχημα που το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ανήκει στην ίδια εταιρεία, να μην υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της
αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που γίνει άρση από την κυκλοφορία αριθμού οχημάτων που περιλαμβάνονται
στον πίνακα των προς ασφάλιση οχημάτων πριν την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
μετά από αίτημα του Δήμου να εξαιρούνται από το συνολικό ποσό και ας μην
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση και να μην εκδίδονται ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Γ. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 92 και 95
του Ν.4412/2016) οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ελεύθερη συμπλήρωση του
τιμολογίου προσφοράς που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από την
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού, σύμφωνα
με το σχετικό υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή. Οι συμμετέχοντες
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη
τιμή.

Η σύγκριση των συνολικών προσφορών θα αναδείξει το μειοδότη του διαγωνισμού,
ενώ η κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  στο σύνολο του προϋπολογισμού. Οι
οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραίτητα να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζόμενων ή δεν είναι σύμφωνες
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
0μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν.



2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
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Κριτήρια επιλογής
(άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

Α. Καταλληλότητα με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμά τους
(εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού), το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 Αποδεικτικά μέσα για την οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκειά τους και

συγκεκριμένα:
 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις.
 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του

κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει
της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, (ισολογισμός ή Ε3).

 Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) του οικονομικού φορέα (ασφαλιστικής εταιρείας).
 Πιστοληπτική ικανότητα ή καταθέσεις
 Προς εξασφάλιση της φερεγγυότητας προς το Δήμο Παλλήνης των

διαγωνιζόμενων εταιριών απαιτούνται:
1. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) χωρίς μεταβατικά

μέτρα και προσαρμογή μεταβλητότητας να είναι για τις δύο (2) τελευταίες
χρήσεις άνω του 100% (δηλαδή τουλάχιστον 100%)

2. Ο μέσος όρος των συνολικών ιδίων Κεφαλαίων για τις δύο (2) προηγούμενες
χρήσεις (2017 και 2016) να είναι άνω των 100 εκ. € ( δηλαδή τουλάχιστον
100 εκ €)

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και εμπειρίας,
συγκεκριμένα :

 Κατάλογος των ανάλογων ασφαλειών σε Δήμους ή Δημόσιο Φορέα που
εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας του δημόσιου παραλήπτη και την περιγραφή του
αντικειμένου της σύμβασης.

Δ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (που θα προσκομιστούν ανά υλικό θα
πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα).
(Υπεύθυνη Δήλωση).



 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ) ή άλλο
ισοδύναμου τύπου κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο
εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της υπηρεσίας

 Πιστοποιητικό Διαχείρισης της ασφάλειας των Πληροφοριών, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 27001 : 2013 ή άλλο ισοδύναμου τύπου κατά την έννοια του Άρθρου
82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της υπηρεσίας.
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Λοιπά θέματα προσφορών

Γίνονται δεκτές προσφορές σε όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα,
μηχανήματα και μοτοποδήλατα) του Δήμου.  Προσφορά σε μεμονωμένα   θα απορρίπτεται.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ύπαρξη γραφείου εξυπηρέτησης  στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Παλλήνης .

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται για όλα τα οχήματα του Προϋπολογισμού Μελέτης
(προσφορά για το σύνολο επί ποινή αποκλεισμού), με συμπληρωμένο τον αντίστοιχο
προϋπολογισμό προσφοράς.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογραφεί και
σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Δήμος Παλλήνης
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. (Άρθρο
102 του Ν. 4412/2016.)

Η παραπάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή εμφανή τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης
του φακέλου και των υπό φακέλων των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές
και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων
της σύβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις η τα
έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση. Ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της
παροχής των υπηρεσιών και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους
σκοπούς του διαγωνισμού.



Με την επιφύλαξη των αντιστοίχων διατάξεων, ιδίως εκείνων που αφορούν τις
υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την
ενημέρωση των υποψηφίων και  των προσφερόντων, κατά  τα οριζόμενα  στο αντίστοιχο
Άρθρο της Διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η
αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, και
πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά από τον οικονομικό φορέα στις σχετικές διατάξεις νόμου ή
στις διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας (Ν. 4412/2016  Άρθρο 21 §2,  §5)
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Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.2 του Ν.4412/2016 και αποδεχθούν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα
(υπεύθυνη δήλωση).

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ωα απαράδεκτη. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τη
προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεση της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση
που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τη προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν τη πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
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Διεξαγωγή Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει ορισθεί με την
υπ. αριθμ: 586/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής χώρια υποχρέωση κλήρωσης όπου
οι αρμοδιότητες της προκύπτουν από τα οριζόμενα της παρ. 1ε άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
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Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
(Άρθρο 100 και άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων /συμμετεχόντων
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.



Η επιτροπή διενέργειας και αποσφράγισης προσφορών καταρχάς θα προβεί στην
αποσφράγιση του κυρίως φακέλου κάθε προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή
της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο.

Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του έλεγχου αυτών σε πρακτικό.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο σε ένα νέο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο το όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
διαφορετική οριζόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την αποδοχή και την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που κρίθηκαν
αποδεκτές ή απορριπτέες με βάσει το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφερόμενων στοιχείων των
προσφορών ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία κατά την
ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση ,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών  μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση
κατά τη κρίση της Επιτροπής (παρ.4 άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(Άρθρο 103 του Ν.4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να
υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή τα αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 των ακολούθων δικαιολογητικών:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να
επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές
τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.



4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα να πραγματοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικότερο επάγγελμά τους, κατά περίπτωση.
7. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, των τριών

τελευταίων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να
καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο
προσωπικό.

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μόνο  για τα ομόρρυθμα μέλη τους, όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
στους νόμιμους εκπροσώπους του.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.



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 σ’
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73-75 του Ν.4412/2016 , ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 ο Δήμος
Παλλήνης διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον στη τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
(άρθρο 105 του Ν.4412/2016)

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού , με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη κατά 15% ποσότητα, με την
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμό της παρούσας.

Ο Δήμος Παλλήνης κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με fax, e-mail, κτλ επί
αποδείξει.

Η κατακυρωτική απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον ο Δήμος
Παλλήνης δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα αυτής
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν τα οριζόμενα της
παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης, ο
Δήμος Παλλήνης θα καλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού ή διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τη περίπτωση δ’ της παρ.2
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.



ΑΡΘΡΟ 18Ο

Ενστάσεις
(άρθρο 127 του Ν.4412/2016)

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Παλλήνης μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων
διοικητικό όργανο.

2. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Τρόπος Πληρωμής
(Άρθρο 200 του Ν.4412/2016)

Η πληρωμή των υπηρεσιών ασφάλισης θα  εκτελεστεί με την παραλαβή  των συμβολαίων
(ασφαλιστηρίων) και θα συντάσσεται ο λογαριασμός πληρωμής.

 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή.

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 Κάθε άλλο έγγραφο που σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 περί
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ζητηθεί από την Ταμειακή Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής

 Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κλπ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση
άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 ελέγχονται από την
αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης είναι η παράδοση των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων σε διάστημα δύο (2) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλης της
προβλεπόμενης σύμβασης.



ΑΡΘΡΟ 21Ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσίας
(άρθρο 207 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με τον  Ν.4412/2016

Άρθρο 22ο

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Τα τεύχη δημοπράτησης μπορεί να προμηθευτεί ο υποψήφιος προμηθευτής από

την ιστοσελίδα του Δήμου ΔΩΡΕΑΝ.
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με

τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς,
μέσα σε έξι (6)  εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν
έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές
πρέπει να παρέχονται το αργότερο  έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών.

Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την
υπηρεσία.

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τον
Δήμο Παλλήνης, στο τηλ.: 210 6662150 και fax.: 2106032898

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και του Αμαξοστασίου Δήμου Παλλήνης
(Αγ.Αθανασίου – Παλλήνη).

3. Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το τεύχος 70/2018 μελέτη (τεχνικές
προδιαγραφές – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) του Δήμου και προσαρτώνται δύο (2) παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV: 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ: ………………...………………………… Δ.Ο.Υ.:………………………………………………..
με έδρα: ………………………………………………………. Οδός …………………………………………………….
αριθμός ………………………………Ταχ.Κωδ……………………..
τηλ.: ……………………………………… fax: …………………………………………………
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ασφάλιση των
μεταφορικών μέσων (Αρ.μελέτης:70/2018) υποβάλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω

ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση
της παρούσας εργασίας

ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Κ.Α.: 10.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 HO-3888 ΜΟΤΟ YAMAHA

2 ΖΧΑ-586 ΜΟΤΟ ΙΧ YAMAHA

3 ΖΧΧ-943 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

4 ΚΗΙ-3021 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

5 ΚΗΙ-9632 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.:15.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΚΗΗ-2189 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2 KHH-2190 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

3 ΚΗΗ 2250 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (Κ.Α.: 20.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΚΗI-3166 Φ.Ι.Χ. FORD

2 ΚΗΟ-5503 Φ.Ι.Χ. FORD

3 ΚΗΙ 9648 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ



4 ΚΗΙ-3199 Φ.Ι.Χ. FORD

5 ΚΗΙ-7318
HYUNDAI MINI BUS

9 θέσεων

6 KHI-7306 Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI

7 ΚΗΙ 7255 ΑΝOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ

8 ΚΗΟ-6079
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

9 ΚΗΟ-6080
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

10 ΚΗΙ-3003
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

11 ΚΗΙ-3043
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

12 ΚΗΙ-3060
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

13 ΚΗΗ-2165
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

14 ΚΗΟ-6145
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

15 ΚΗΗ 2257
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

16 ΚΗΗ 2208 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

17 ΚΗΗ 2227
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 1829Κ

18 ΚΗΗ-2201 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

19 ΚΗΥ-5977 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20 ΜΕ-56521
Μ/Ε

ΦΟΡΤ.MERCEDES
ΠΛΥΝΤ

21 KHH-6193 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

22 ΚΗΗ 2244 ΑΝOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ

23 ΚΗΟ-5564
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

24 ΚΗΙ 3114
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

25 ΜΕ-56538 Μ/Ε ΚΑΛ.NISSAN

26 ΚΗO 5949 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

27 Πλαίσιο 10944 Σκούπα IVECO

28 ΚΗΙ 3180 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

29 ΚΗΙ 7336
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

30 ΚΗΗ 2258
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ -ΑΡΠΑΓΗ

31 ΚΗΟ-6138
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

32 KHI-7347 ΦΟΡΤΗΓΟ

33 ΜΕ-35395 Μ/Ε ΕΣΚ. JCB

34 ΚΗΗ-2295
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.



35 ΚΗΗ-2296
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

36 ΚΗΗ-2284 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

37 ΜΕ-56522 Μ/Ε ΕΚΣ.RAVO

38 BKH 0954
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ

39 ΒΚΒ 969
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ

40 ΒΚΒ 970
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

41 BXI 512
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

42 BXI 740
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

43 ZXX 0874
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ

44 ΚΗΗ-5538 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

45 Πλαίσιο 526111130 BOB-CAT S 250

46 ΜΕ 85979
ΣΑΡΩΘΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

47 ΜΕ 109378
ΣΑΡΩΘΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

48 ΜΕ 86887 KAΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

49 ΚΗΙ-3116
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Κ.Α.: 25.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΚΗΙ-3193 Φ.Ι.Χ. RENAULT van

2 ΚΗΟ-6135 Φ.Ι.Χ. FORD

3 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 27620 Μ/Ε ΕΣΚ. JCB

4 ΚΗΙ-3077 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

5 ME 64210
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

6 ΜΕ 88145 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

7 ΜΕ 114365
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

8 ΚΗΙ 3035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

9 ΚΗΟ 5940 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

10 BKH 0955
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ



11 BKH 0956
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

12 ΚΗΙ 9641 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

13 ΚΗΟ 6122 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Κ.Α.: 30.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΚΗΙ-3002 Ε.Ι.Χ. TOYOTA

2 ΚΗΙ-3132 ΛΕΩΦ.IVECO

3 ΚΗΙ-3133 ΛΕΩΦ.IVECO

4 ΜΕ-104825
ABO-DEMAN-

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

5 KHH-2275 ΠΟΥΛΜΑΝ SCANIA

6 ΚΗΟ 6146 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

7 ΚΗΗ 2212 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

8 ΚΗI 3177 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

9 ΚΗΗ-1286 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (Κ.Α.: 35.6253.0002)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΚΗΟ-5873 Φ.Ι.Χ. FORD

2 ΜΕ 81562 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

3 ΚΗH 5522 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

4 ΠΣ 963 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

5 KHH 7447 Φ.Ι.Χ. FORD

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  (Κ.Α.: 40.6253.0001)

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 KHO-6151 EΠΙΒΑΤΙΚΟ

Παλλήνη ………/…………./2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: [Δήμος Παλλήνης]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6234]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ιθάκης 12 Γέρακας 15344]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σκουρλής Βασίλης]
- Τηλέφωνο: [2106662150 2106604650]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.skourlis@0156.syzefxis.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pallini.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων – CPV: 66514110-0 -
Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003728251]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Όχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [70/2018]

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



Μ έ ρος II: Π ληρο φορ ί ε ς σχ ε τικ ά με τον οικ ο νομικό φορέ α

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[ ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Μ όνο σε πε ρ ίπτ ωσ η προμ ή θε
ιας κ ατ ᾽
αποκ λε ισ τικ ότ ητα , τ ο υ άρθρ ου
20: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του α) [……]



καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Ε πιπροσ θέ τ ως, συ μπ ληρώ σ τε

τ ις
πληροφ ορίε ς που λε ί που ν στ ο

μέ ρος
IV, ε ν ότ ητε ς Α, Β, Γ, ή Δ
κ ατ ά
πε ρίπτ ωση ΜΟΝΟ εφόσον

αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

4



4

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος [ ]
ή των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.



4

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 ΦΟΡΕΩΝ

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.

4



4

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δε
ν

στη ρίζ ε τ αι ο οικονομικός
φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε  μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό  της σύμβασης  που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αν αθέ του σα αρχ ή ή ο αν αθέ τ ων φορέ ας ζ ητού ν ρητ ώς
αυ τέ ς τις
πληροφο ρίε ς (κ ατ' ε φαρμ ογή τ ου άρ θρου 131 π αρ. 5 ή ε φόσο ν ο

προ σφέ ρ ων /
υ πο ψήφι ος ο ικ ονο μ ικ ός φορέ ας προ τί θε τ αι να ανα θέ σε ι σε τρ
ίτου ς υ πό μ ορφή
υ πε ργολαβ ίας τμ ήμα της σύ μ βασ ης πο υ υ πε ρβαίνε ι το πο σοσ τό

του 3 0% τ ης
συ νολικ ής αξ ίας τ ης σύ μ βα σης σύ μ φ ωνα μ ε το άρθ ρο 13 1 παρ . 6

κ αι 7 , επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
πα ρακ αλε ί σθε να
παράσχε τε τις π ληρο φορίε ς πο υ απα ιτ ού ντ αι σύ μ φ ωνα μ ε τις ε ν ότη
τε ς Α κ α ι Β του
παρό ντος μ έ ρου ς κ αι σύ μ φωνα μ ε το μ έ ρος Ι ΙΙ  γ ια  κ άθε υ πε ργολ
άβο (ή κ α τη γορί α
υ πε ργολάβ ων).
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Μ έ ρος III: Λόγο ι απο κ λε ισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

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

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2 δωροδοκίαi,ii·

3 απάτηiii·

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςiv·

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίαςv·

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουvi 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):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
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):
[……][……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[……]

4
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςvii, 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 ;

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):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
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 συνέχιση  της
επιχειρηματικής   του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις
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 παράπτωμα;
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
συμφερόντωνviii, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

4



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;

5



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

5
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Μ έ ρος I V: Κρ ιτ ήρι α ε πιλογ ής

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 μ όν ο ν 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 εγκατάστασήςix; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού   φορέα για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα
στον επιχειρηματικό τομέα που
καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη   ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού  φορέα στον τομέα
και για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη

[…................................…]



την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y -και η
αντίστοιχη αξία)

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις
αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά ημερομ παραλήπ
φή ηνίες τες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους  για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να  χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα

[....……]

5



διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει  για τον έλεγχο της
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών : [] Ναι [] Όχι
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων,
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα  ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και
χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι
οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Για κ λε ισ τέ ς δ ιαδ ικ ασίε ς , αντ αγω νι στ ικ έ ς διαδ ικ ασ ίε ς μ ε δι
απραγμ άτε υ σ η,
διαδ ικ ασ ίε ς αν ταγ ωνι σ τ ικ ού δ ιαλό γου κ α ι σ υ μ πράξε ις κ α ινο τομ ί α ς

μ όνο ν:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάx, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι

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



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιii, 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
δωρεάνiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
σε όλες τις ενότητες και στα σημεία του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για
τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού με
τίτλο……………………………………………………………………………………..
ΚΗΜΔΗΣ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
i 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.
i Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
i Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
i 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.”
i 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.
i 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).
i Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
i 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).
i 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.
i 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.
i 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”.
i 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.".
i 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 )
i Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i 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)
i Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
i 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).
i 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
i Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
i . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
i Άρθρο 73 παρ. 5.
i Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
i Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
i Πρβλ άρθρο 48.
i Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
i Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.



i 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.
i Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
i Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
i Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
i Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
i Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
i Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
i 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ  70/2018
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ- ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)
ΤEXNIKH    ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη ασφάλιση μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων –
μηχανημάτων έργων -μοτοποδηλάτων) του Δήμου έτους 2019.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει αστική ευθύνη οχημάτων και εργαλείων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων,
μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων) του Δήμου από δραστηριότητες που εκτελούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
κίνησης τους σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α/110/1986)
καθώς και αστική ευθύνη εργαλείων για ορισμένα οχήματα ,το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος και συγκεκριμένα από
01/02/2019 – 31/01/2020 με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του 2020, καθώς
επίσης δυνατότητα ασφάλισης οχημάτων/ΜΕ (μηχανημάτων έργου) που θα αποκτηθούν μέσα στην περίοδο του έτους
.

Η δαπάνη για την ασφάλιση των απορριμματοφόρων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων και μοτοποδηλάτων
προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 30.608,00 € ( τριάντα χιλιάδες εξακόσια οχτώ ευρώ) στον προϋπολογισμό
του Δήμου και συγκεκριμένα ποσό 175,00 € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 που έχουν προβλεφθεί
εξειδικευμένες πιστώσεις και ποσό 30.433,00 στο προϋπολογισμό έτους 2019  που θα προβλεφθούν  οι αντίστοιχες
πιστώσεις  οικονομικού έτους 2019 για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων  (απορριμματοφόρων, αυτοκινήτων ,
μηχανημάτων έργων και μοτοποδηλάτων του Δήμου) των υπηρεσιών: α)Διοικητικής β) κοιν.πολιτικής γ)
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δ) ύδρευσης ε) τεχνικών έργων στ) πρασίνου  και ζ) Πολεοδομίας με τους
ανάλογους κωδικούς.
Η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του
Ν.4555/2018.
Κωδικός CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Η χρηματοδότηση της θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      ΠΑΛΛΗΝΗ 18/09/2018

ΠΑΛΛΗΝΗ 18/09/2018 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΚΟΥΡΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :70/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α ΑΡ.ΑΥΤΟΚΙΝ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΗΡ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΟΛΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1 HO-3888 ΜΟΤΟ YAMAHA 50 cc Αστική ευθύνη Διοικητική 80,00

2 ΖΧΑ-586 ΜΟΤΟ ΙΧ YAMAHA 102cc Αστική ευθύνη Διοικητική 97,00

3 ΖΧΧ-943 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 110 cc Αστική ευθύνη Διοικητική 100,00

4 ΚΗΙ-3021 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Διοικητική 275,00

5 ΚΗΙ-9632 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Διοικητική 310,00

Κ.Α.
10.6253.0002 862,00

1 ΚΗΗ-2189 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Κοιν.Υπηρ. 290,00

2 KHH-2190 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Κοιν.Υπηρ. 290,00

3 ΚΗΗ 2250 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 8
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Κοιν.Υπηρ. 245,00

Κ.Α.
15.6253.0002 825,00

1 ΚΗI-3166 Φ.Ι.Χ. FORD 11
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 332,00

2 ΚΗΟ-5503 Φ.Ι.Χ. FORD 11
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 340,00

3 ΚΗΙ 9648 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 15
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 340,00

4 ΚΗΙ-3199 Φ.Ι.Χ. FORD 16
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Ηλεκ/σμός 395,00

5 ΚΗΙ-7318
HYUNDAI MINI BUS

9 θέσεων
16

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 702,00

6 KHI-7306 Φ.Ι.Χ. MITSUBISHI 23
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 443,00

7 ΚΗΙ 7255 ΑΝOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ 33
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 457,00

8 ΚΗΟ-6079
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
36

Αστική
ευθύνη+εργαλείου+θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 457,00

9 ΚΗΟ-6080
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
36

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 457,00



10 ΚΗΙ-3003
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 457,00

11 ΚΗΙ-3043
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 465,00

12 ΚΗΙ-3060
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 538,00

13 ΚΗΗ-2165
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 465,00

14 ΚΗΟ-6145
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 396,00

15 ΚΗΗ 2257
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

38
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 456,00

16 ΚΗΗ 2208 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 538,00

17 ΚΗΗ 2227
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 1829Κ
38

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 396,00

18 ΚΗΗ-2201 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 456,00

19 ΚΗΥ-5977 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 456,00

20 ΜΕ-56521
Μ/Ε

ΦΟΡΤ.MERCEDES
ΠΛΥΝΤ

40
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 190,00

21 KHH-6193 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 40
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 456,00

22 ΚΗΗ 2244 ΑΝOIKTO ΦΟΡΤΗΓΟ 43
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 494,00

23 ΚΗΟ-5564
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
51

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 494,00

24 ΚΗΙ 3114
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

54
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 494,00

25 ΜΕ-56538 Μ/Ε ΚΑΛ.NISSAN 56
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Ηλεκ/σμός 207,00

26 ΚΗO 5949 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 537,00

27 Πλαίσιο 10944 Σκούπα IVECO 70
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 245,00

28 ΚΗΙ 3180 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 462,00

29 ΚΗΙ 7336
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

72
Αστική ευθύνη

+εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 631,00

30 ΚΗΗ 2258
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ -ΑΡΠΑΓΗ
72

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 462,00



31 ΚΗΟ-6138
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
75

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 537,00

32 KHI-7347 ΦΟΡΤΗΓΟ 77
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 586,00

33 ΜΕ-35395 Μ/Ε ΕΣΚ. JCB 81
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 220,00

34 ΚΗΗ-2295
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
83

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 586,00

35 ΚΗΗ-2296
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
83

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 586,00

36 ΚΗΗ-2284 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 88
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 770,00

37 ΜΕ-56522 Μ/Ε ΕΚΣ.RAVO 89
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 220,00

38 BKH 0954
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

39 ΒΚΒ 969
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

40 ΒΚΒ 970
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

41 BXI 512
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

42 BXI 740
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

43 ZXX 0874
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 100,00

44 ΚΗΗ-5538 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 96
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 770,00

45
Πλαίσιο

526111130
BOB-CAT S 250 100

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 220,00

46 ΜΕ 85979
ΣΑΡΩΘΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
136

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 230,00

47 ΜΕ 109378
ΣΑΡΩΘΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
146

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Καθαριότητα 220,00

48 ΜΕ 86887 KAΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 177
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Καθαριότητα 220,00

49 ΚΗΙ-3116
ΙΧΦ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ.
38

Αστική
ευθύνη+εργαλείου+θραύση

κρυστάλλων
Καθαριοτητα 457,00

Κ.Α.
20.6253.0002 19.440,00

1 ΚΗΙ-3193 Φ.Ι.Χ. RENAULT van 14
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 300,00

2 ΚΗΟ-6135 Φ.Ι.Χ. FORD 14
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 308,00



3
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

27620
Μ/Ε ΕΣΚ. JCB 100

Αστική ευθύνη+
εργαλείου+ θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 220,00

4 ΚΗΙ-3077 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 16
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 363,00

5 ME 64210
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

90
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Ύδρευση 220,00

6 ΜΕ 88145 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 22
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Ύδρευση 182,00

7 ΜΕ 114365
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

51
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Ύδρευση 195,00

8 ΚΗΙ 3035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 18
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 363,00

9 ΚΗΟ 5940 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 17
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 363,00

10 BKH 0955
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Ύδρευση 100,00

11 BKH 0956
ΤΡΙΚΥΚΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
95

Αστική ευθύνη + θραύση
κρυστάλλων

Υδρευση 100,00

12 ΚΗΙ 9641 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 260,00

13 ΚΗΟ 6122 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 10
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Ύδρευση 276,00

Κ.Α.
25.6253.0002 3.250,00

1 ΚΗΙ-3002 Ε.Ι.Χ. TOYOTA 13
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 305,00

2 ΚΗΙ-3132 ΛΕΩΦ.IVECO 18
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 945,00

3 ΚΗΙ-3133 ΛΕΩΦ.IVECO 18
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 830,00

4 ΜΕ-104825
ABO-DEMAN-

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
116

Αστική
ευθύνη+εργαλείου+θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 220,00

5 KHH-2275 ΠΟΥΛΜΑΝ SCANIA 70
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 950,00

6 ΚΗΟ 6146 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 9
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 280,00

7 ΚΗΗ 2212 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 9
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 280,00

8 ΚΗI 3177 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 13
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 305,00

9 ΚΗΗ-1286 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Τεχνική 280,00

Κ.Α.
30.6253.0002 4.395,00

1 ΚΗΟ-5873 Φ.Ι.Χ. FORD 11
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Κήπων 310,00

2 ΜΕ 81562 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 107
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Κήπων 220,00

3 ΚΗH 5522 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Κήπων 251,00

4 ΠΣ 963 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 38
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Κήπων 465,00



5 KHH 7447 Φ.Ι.Χ. FORD
Αστική ευθύνη+

εργαλείου+ θραύση
κρυστάλλων

Κήπων 300,00

Κ.Α.
35.6253.0002 1.546,00

1 KHO-6151 EΠΙΒΑΤΙΚΟ 11
Αστική ευθύνη + θραύση

κρυστάλλων
Πολεοδομίας 290,00

Κ.Α.
40.6253.0001 290,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 30.608,00

ΠΑΛΛΗΝΗ
18/09/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΠΑΛΛΗΝΗ 18/09/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ  1ο (Αντικείμενο της  μελέτης)

Η παρούσα  μελέτη αφορά την ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου.
Η ασφάλιση περιλαμβάνει αστική ευθύνη απορριμματοφόρων, αυτοκινήτων ,μηχανημάτων και
μοτοποδηλάτων  του Δήμου από δραστηριότητες που εκτελούνται για την εκπλήρωση του σκοπού κίνησης
τους σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α/110/1986)
καθώς και αστική ευθύνη εργαλείων για ορισμένα οχήματα και το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος (από
01/02/2019– 31/01/2020) με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του
2020. Επίσης  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει οποιοδήποτε καινούργιο όχημα ή μηχάνημα
έργου του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του αναδόχου και μετά από προσφορά,
η δε ανάθεση θα γίνεται με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ  2ο (Εκτέλεση  της εργασίας ασφάλισης )

Η εκτέλεση της εργασίας ασφάλισης των οχημάτων θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 & τις διατάξεις του Ν.4555/2018.

ΑΡΘΡΟ  3ο (Εγκύκλιοι Προδιαγραφές)

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών κ Κοινοτικών ασφαλειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης



ασφάλισης  τεχνικές προδιαγραφές και νόμοι των Υπουργείων ,Εμπορίου - Βιομηχανίας - Επικοινωνιών -
Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ  4ο (Εγγυήσεις)

Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με την περιπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72
του Ν.4412/2016.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  5ο (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Διακήρυξη.
β) Τεχνικές προδιαγραφές - Μελέτη
γ)Προσφορά διαγωνιζόμενου (Τεχνικά στοιχεία - Οικονομική προσφορά).
δ)Προϋπολογισμός προσφοράς.
ε)Η συγγραφή υποχρεώσεων (Μελέτης).

ΑΡΘΡΟ 6ο (Προθεσμία αποπεράτωσης –έναρξη ισχύος)

Η έναρξη ισχύος των συμβολαίων ορίζεται άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία προσφοράς)

Οι υποβληθείσες  προσφορές θα ισχύουν για ένα έτος  και το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος (από
01/02/2019 – 31/01/2020) με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του

2020.
ΑΡΘΡΟ 8ο (Περιεχόμενο τιμών)

Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την
ασφάλιση .

ΑΡΘΡΟ 9ο (Δημοσιεύσεις)

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του συνοπτικού διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η κάλυψη αστικής ευθύνης εργαλείου θα ανέρχεται στο ποσόν των 500.000,00 €
για σωματικές βλάβες ανά άτομο και 500.000,00 € για υλικές ζημιές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      ΠΑΛΛΗΝΗ 18/09/2018
ΠΑΛΛΗΝΗ 18/09/2018                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                       ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


