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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   για το σύνολο των υπηρεσιών,   όπως αυτές
αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 09/29-05-2017 μελέτη του Γραφείου Διαχείρισης, Συντήρησης & Κίνησης
Οχημάτων  (Τεχνική  Έκθεση,  Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός,  Τιμολόγιο  προσφοράς,  Συγγραφή
υποχρεώσεων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την ασφάλιση οχημάτων &
μηχανημάτων  του  Δήμου  για  το  έτος  2017,  προϋπολογισμού  42.500,00€  και  ποσού  προαίρεσης
4.000,00€
Με CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες  ασφάλισης
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2. Αντικείμενο του έργου  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση σύµβασης για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης

όλων των οχημάτων και μηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Ωρωπού για ένα έτος.

Η ανάθεση της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανηµάτων του Δήμου θα γίνει µε

την  διαδικασία  του  συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισµού,  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής    για  το  σύνολο  των  υπηρεσιών,  και

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα

∆ήµων και Κοινοτήτων», το Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφάλισης»,

τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α’ 139), καθώς και του Π.∆.237/86 (ΦΕΚ

Α’110)  µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.

Σκοπός  της  υπηρεσίας  είναι  η  ασφάλιση  όλων  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  µε  τα

ελάχιστα ποσά υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε είδος κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται µε

απόφαση της Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε τον

Ε∆ΤΚ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθµ. 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995,

για την θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιµών του καταναλωτή.

3. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  χώρου  του  Δημοτικού  Καταστήματος  του  Δήμου  Ωρωπού,  Λ.

Χαλκουτσίου 50 19015 Ωρωπός, στις 13/06/2017 ημέρα Τρίτη
Οι  προσφορές  παραλαμβάνονται  από την  αρμόδια  Επιτροπή που διενεργεί  τον  διαγωνισμό  με  ώρα

έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός
την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια
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ώρα  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα,  στον  ίδιο  χώρο  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος.  Σ’  αυτή  την
περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα,
θα  κατατεθούν  στο  Τμήμα  Προμηθειών  του  Δήμου  Ωρωπού  και  θα  πρωτοκολληθούν,  ώστε  να
διασφαλιστεί  η  μη  συμμετοχή  εκπρόθεσμων  προσφορών,  κατά  την  επαναληπτική  συνεδρίαση  της
Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

4. Προϋπολογισμός Δαπάνης – Χρηματοδότηση

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (42.500,00€) καθώς και του ποσού προαίρεσης των τεσσάρων χιλιάδων  (4.000,00€)
που θα καλύψει ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.  Τα ασφάλιστρα δεν
υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού οικονομικού  έτους 2017 στους
κάτωθι κωδικούς αριθμούς ως εξής: 

ΚΑΕ Τίτλος Περιγραφή
Προϋπολογισμός

έτους 2017
Προαίρεση

Σύνολο
δαπάνης

ΑΑΥ

10.6253.0000
Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων

Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων - Υπηρεσία 
Διοίκησης

5.800,00 500,00 6.300,00

15.6253.0000
Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων

Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων - Υπηρεσία 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και κοινωνικής Πολιτικής

650,00 650,00

20.6252.0000

Ασφάλιστρα 
μηχανημάτων - 
Τεχνικών 
εγκαταστάσεων

Ασφάλιστρα μηχανημάτων 
- Τεχνικών εγκαταστάσεων 
- Υπηρεσία καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού

2.450,00 2.450,00

20.6253.0000
Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων

Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων - Υπηρεσία 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού

17.600,00 1.500,00 19.100,00

25.6252.0000

Ασφάλιστρα 
μηχανημάτων - 
Τεχνικών 
εγκαταστάσεων

Ασφάλιστρα μηχανημάτων 
- Τεχνικών εγκαταστάσεων 
- Υπηρεσία ύδρευσης

3.000,00 500,00 3.500,00

25.6253.0000
Ασφάλιστρα 
μεταφορικών 
μέσων

Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων - Υπηρεσία 
ύδρευσης

10.000,00 1.100,00 11.100,00

35.6252.0001

Ασφάλιστρα 
μηχανημάτων - 
Τεχνικών 
εγκαταστάσεων

Ασφάλιστρα μηχανημάτων 
- Τεχνικών εγκαταστάσεων 
- Υπηρεσία πρασίνου

3.000,00 400,00 3.400,00

Σύνολο: 42.500,00€ 4.000,00€ 46.500,00€

5. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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- του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του άρθρου 68 “Συμβάσεις  εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”  του ν.  3863/2010 (Α 115)

“Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 
- του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

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

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και

στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

- 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.

- Η με αρ. 137/31-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού η οποία εγκρίνει
τους   όρους  διακήρυξης  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  09/2017  Μελέτης  του  Τμήματος
Διαχείρισης,  Συντήρησης  Καθαριότητας  & Κίνησης  Οχημάτων  του  Δήμου Ωρωπού καθώς και  την
δέσμευση  και  διάθεση  πίστωσης  ύψους  46.500,00  €  ευρώ  σε  βάρος  του  ΚΑ  10.6253.0000,
15.6253.0000,  20.6252.0000  20.6253.0000,  25.6252.0000,  25.6253.0000,  35.6252.0001
προϋπολογισμού  2017 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  έτους  2017  -  2018  συνολικού  ποσού
46.500,00€. 

- Τις ακόλουθες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη
των 46.500,00€ ως εξής:

A.A.Y  543/2017 10920/31-05-2017 ΨΠΔΒΩ0Π-ΒΓΡ

A.A.Y. 544/2017 10921/31-05-2017 ΨΕΓΠΩ0Π-Τ26
A.A.Y. 545/2017 10922/31-05-2017  6ΛΗ9Ω0Π-7ΥΦ
A.A.Y. 546/2017 10923/31-05-2017 67ΦΧΩ0Π-2Κ8
A.A.Y. 547/2017 10924/31-05-2017  7ΑΙΧΩ0Π-2ΩΒ
A.A.Y. 548/2017 10925/31-05-2017 ΨΦΙ4Ω0Π-ΨΜ6
A.A.Y. 549/2017 10926/31-05-2017  61ΣΞΩ0Π-ΕΤΛ
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- Η  υπ΄  αριθ.  09/2017  μελέτη  του  γραφείου  προμηθειών  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο  «Ασφάλιση οχημάτων &
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

6. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο  της παρούσας  Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Στον Ελληνικό τύπο _Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   www.  oropos  .  gov  .  gr  

7. Έγγραφα της σύμβασης 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 Η με αρ.  137/31-05-2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού η οποία

εγκρίνει   τους   όρους  διακήρυξης  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  09/2017  Μελέτης  του
Τμήματος   Διαχείρισης,  Συντήρησης  Καθαριότητας & Κίνησης  Οχημάτων του Δήμου Ωρωπού
καθώς  και  την  δέσμευση  και  διάθεση  πίστωσης  ύψους  46.500,00  €  ευρώ σε  βάρος  του  ΚΑ
10.6253.0000,  15.6253.0000,  20.6252.0000  20.6253.0000,  25.6252.0000,  25.6253.0000,
35.6252.0001  προϋπολογισμού  2017 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  έτους  2017  -  2018
συνολικού ποσού 46.500,00€. 

 Η παρούσα Διακήρυξη Δημάρχου

 Το  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  για  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).

 Η 09/2017 Μελέτη  του Δήμου Ωρωπού με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του
Δήμου Ωρωπού 2017-2018».

 Τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω και που θα δίνονται για όλους τους ενδιαφερόμενους
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού (www.oropos.gov.gr)

2. Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους στην ανωτέρω
αναφερόμενη  ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού από όπου οι  ενδιαφερόμενοι  θα αντλούν  όλες τις
επιπλέον  πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς τους.

8. Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω  του  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  info  @  oropos  .  gov  .  gr ή της διεύθυνσης promitheisdimosoropou  @  yahoo  .  gr ,  το αργότερο
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τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών και  απαντώνται
αντίστοιχα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www  .  oropos  .  gov  .  gr
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

9. Γλώσσα – Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα.  Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε
από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.  .  και  53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε  περίπτωση διαφοράς στη
μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση

10. Εγγυήσεις

Στις  εγγυήσεις  ανεξάρτητα  από το όργανο που τις  εκδίδει  και  τον  τύπο που  περιβάλλονται,  πρέπει
απαραίτητα  να  αναγράφουν  όλα  όσα  προβλέπονται  στις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθ.  72  του  Ν.
4412/2016 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α).
Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.  2513/1997 (Α΄  139) και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα  θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Εγγύηση συμμετοχής
Για  την  συμμετοχή  στη  διαγωνιστική  διαδικασία,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ συνυπολογιζόμενης  της  προαίρεσης,  με ανάλογη στρογγυλοποίηση,  ήτοι  εννιακόσια  τριάντα
ευρώ 930,00€.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει  την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής,  παρέχει  ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες  που αναφέρονται  στα άρθρα 73 έως 78,  δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών`
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση,
το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α
συνυπολογίζοντας και την προαίρεση. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση  η  επιστροφή  της  εγγυητικής  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  της
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας αποκλειστικά τον εαυτό τους.

2. Επιχειρήσεις  ασφαλιστικών  πρακτόρων,  εκπροσωπώντας  μία  ή  περισσότερες  ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

3. Εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, μεσιτεύοντας μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Στον εν λόγω διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί ως μεμονωμένοι συμμετέχοντες ασφαλιστικοί σύμβουλοι και

συντονιστές  ασφαλιστικών  συμβούλων.  Οι  παραπάνω  μπορούν  ωστόσο  να  καταθέτουν  φακέλους  ως

νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα

επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, το ίδιο
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ισχύει και για τα  διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με τον Ν. 1569/1982, όπως ισχύει

αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

 Είναι  υποχρεωτική  η  υποβολή υπεύθυνης  δήλωσης  από κάθε ενδιαφερόμενο  διαμεσολαβούν
στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας,  μεσίτης,  παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.)  για λογαριασμό
όποιας  ή  όποιων  ασφαλιστικών  εταιρειών  διαμεσολαβούν  και  η  προσκόμιση  αντιγράφου
σύμβασης συνεργασίας με αυτήν 

 Oι  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  θα  συμμετέχουν  είτε  οι  ίδιες  είτε  διαμέσων  πρακτόρων,
διαμεσολαβητών,  μεσιτών,  κ.λ.π,  θα πρέπει  να  είναι  κάτω από την  εποπτεία  της  Διεύθυνσης
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016)). 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός  φορέας,  εφόσον συντρέχει  στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται  για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 
α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002,  για  την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164 της 22.6.2002, σ.  3)  ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των προηγούμενων  εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.   Όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν
βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της
επιχειρηματικής του λειτουργίας1, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

1 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών δηλώσεων κατά την  παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 της παρούσας, 
(η) εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να  του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

4.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

13. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας, πρέπει  να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που  τηρούνται  στο  κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος  Α'  του  ν.  4412/2016  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτημα  αυτό.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης  καταλληλότητας  απαιτείται
πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας του, με το οποίο να φαίνεται η εγγραφή του στο
ειδικό επάγγελμα. Για διαμεσολαβητές (πράκτορες, μεσίτες κ.λπ.) το πιστοποιητικό του επαγγελματικού
επιμελητηρίου θα πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο του άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006
Προκειμένου για Ασφαλιστική Εταιρεία, Βεβαίωση λειτουργίας από τον εποπτικό φορέα της Τράπεζας
της Ελλάδος για την άσκηση των οικείων κλάδων ασφάλισης
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της
αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις
Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος
τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
Σε  περίπτωση  που  ο  ενδιαφερόμενος  είναι  διαμεσολαβούν  στην  ασφάλιση  πρόσωπο  (πράκτορας,
μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 
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14. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται :
 Oι  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  θα  συμμετέχουν  είτε  οι  ίδιες  είτε  διαμέσων  πρακτόρων,

διαμεσολαβητών,  μεσιτών,  κ.λ.π,  θα πρέπει  να  είναι  κάτω από την  εποπτεία  της  Διεύθυνσης
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016)). 
Κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός

ασφαλίσεων κλπ.),  πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή
ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 
1. Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες στον  διαγωνισµό,  πρέπει  να  προσκοµίσουν  αντίγραφο  ή
απόσπασμα  του  ισολογισμού  τους,  των  τριών  τελευταίων  ετών,  ή  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του
ισολογισμού των ετών που λειτουργούν εάν είναι  λιγότερα των τριών ή κάθε άλλο στοιχείο που να
τεκμηριώνει την εμπειρία των ενδιαφερόμενων εταιρειών στην παροχή και εξασφάλιση αποζημίωσης
παρόµοιων σε είδος και μέγεθος ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
2. Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου:  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνει  τον  κύκλο
εργασιών των τριών τελευταίων ετών που λειτουργεί η επιχείρηση, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

15. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

I. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: ΄
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 και 14 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.
4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ
σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  www.eaadhsy.gr  και
www.hsppa.gr.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για  κάθε  φορέα  –μέλος  της  ένωσης  χωριστό  ΤΕΥΔ,  στο  οποίο  παρατίθενται  οι  πληροφορίες  που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV και VΙ. 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το
ίδιο ΤΕΥΔ. 
Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, πρέπει να διαθέτουν τα
αποδεικτικά αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και  να είναι  σε
ισχύ. Τα αποδεικτικά αυτά θα κληθεί να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί
προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης. 
Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή
του  κατά  νόμο  υπόχρεου/-ων,  η  οποία  δεν  απαιτείται  να  φέρει  θεώρηση  γνησίου  της
υπογραφής. 
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II. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος  έχει  τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας),  στα δικαιολογητικά
συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 
α)  Τα φύλλα των εφημερίδων της  κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
β) Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για
ΟΕ και ΕΕ. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που  εκπροσωπούν  την  εταιρεία  και  τη  δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους,  πρέπει  να
προσκομίζονται  τα  στοιχεία  που  αποδεικνύουν  τη  νόμιμη  εκπροσώπηση  της  εταιρείας  στο
διαγωνισμό

III. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας
διακήρυξης.

IV. Υπεύθυνη Δήλωση όλων των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους  είναι υπόχρεος ως προς τις
εισφορές (κύριας & επικουρικής ασφάλισης).

V. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών της 9/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείου
Δόμησης,  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, να
δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους διακήρυξης ή εφόσον έχει
αποκλίσεις  να  τις  αναφέρει  ρητά,  να  τις  περιγράφει  και  να  τις  αιτιολογεί  προκειμένου  να
αξιολογηθούν από την επιτροπή. 

VI. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
VII. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι η  ασφαλιστική εταιρεία συμμετέχει

είτε η ίδια είτε διαμέσων πρακτόρων, διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω
από την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.
4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016)). 

VIII. Κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας
ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 

16. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 11 έως 14  β, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν  και  στο  μέτρο που η  αναθέτουσα  αρχή έχει  τη  δυνατότητα να λαμβάνει  τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
-  μέλος της Ένωσης,  η οποία διατίθεται δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  12 οι  προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2:
α) για την παράγραφο 1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Ο ανάδοχος καταθέτει  υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει  τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά: 

  τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

 όλους  τους  απασχολούμενους  στην  επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  που  είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και μελών ή μετόχων Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφή
εταιρειών,  πλην  των  ανωνύμων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία. 
Για  τον  έλεγχο  των  ανωτέρω  στοιχείων,  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  μαζί  με  το
πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας  και  κατάσταση  προσωπικού  κατά
ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η
ακρίβεια  των  στοιχείων  της  κατάστασης  θα  βεβαιώνεται  επί  του  σώματος  αυτής  από  το  νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης (όχι από την επιθεώρηση εργασίας).

2 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  υπό  την
προϋπόθεση  ότι  αυτά  είναι  νομίμως  επικυρωμένα  από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,  εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους,
από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  δεν  έχουν
φορολογικές εκκρεμότητες. 
Διευκρινίζεται  ότι  το  πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας  υποβάλλεται  σε  πρωτότυπο  ή  σε
ευκρινές  φωτοαντίγραφο  του  πρωτοτύπου  ή  σε  εκτύπωση  από  την  σχετική  ιστοσελίδα  της  Γενικής
Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Αποδεικτικά  φορολογικής  ενημερότητας  από  τον  ειδικό
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών επέχουν θέση πρωτοτύπου. 
Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό τις περιπτώσεις του άρθρου 12 πάρ. 3 περίπτωση β
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται  ότι  δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ)  για την παράγραφο 6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
δ)   Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  13 (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης  που  να  αναφέρεται  το  ειδικό  επάγγελμα.  Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν  προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται  τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Για  διαμεσολαβητές  (πράκτορες,  μεσίτες  κ.λπ.)  το  πιστοποιητικό  του  επαγγελματικού

επιμελητηρίου θα πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο του άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006

 Προκειμένου  για  Ασφαλιστική  Εταιρεία Βεβαίωση  λειτουργίας  από  τον  εποπτικό  φορέα  της

Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση των οικείων κλάδων ασφάλισης
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 Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό

της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις

 Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο

μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας,

μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών

διαμεσολαβεί. 

ε)  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 14 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 
 Οι συμμετέχουσες εταιρείες στον διαγωνισµό, πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο ή απόσπασμα

του ισολογισμού τους, των τριών τελευταίων ετών, ή αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού
των ετών που λειτουργούν εάν είναι λιγότερα των τριών ή κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει
την εμπειρία των ενδιαφερόμενων εταιρειών στην παροχή και εξασφάλιση αποζημίωσης παρόµοιων
σε είδος και μέγεθος ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει τον κύκλο εργασιών
των τριών τελευταίων ετών που  λειτουργεί  η  επιχείρηση,  αλλιώς  δήλωση περί  του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

ζ) Για την  απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση
Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με  τη νομική  μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας  του διαγωνισμού (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους
οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των ή/και  των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

17. Κριτήριο ανάθεσης

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

18. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 
υποβάλλουν,  επί  αποδείξει,  προσφορά,  εντός  της  προθεσμίας  που  ορίζεται  από  το  άρθρο  3  της
παρούσης.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης. Η Επιτροπή
παραλαμβάνει  και  μονογράφει  όλους τους φακέλους των προσφορών που κατά την ώρα λήξης  της
προθεσμίας παραλαβής βρίσκονται στον χώρο που διεξάγεται ο Διαγωνισμός και κατόπιν κηρύσσει την
λήξη της παραλαβής των προσφορών και προβαίνει  στην αποσφράγιση-αξιολόγηση αυτών, μετά την
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.
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Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

19. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3 είτε με κατάθεσή τους
στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είτε  με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως./ 

Οι  προσφορές  είναι  έγγραφες  και  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία,  οδός, αριθμός,
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία
όλων των μελών αυτής). 
Για την προμήθεια/υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-
2018». 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ωρωπού και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την
13/06/2017 και αριθμό Διακήρυξης 10904/31-05-2017 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14.
Στοιχεία που θα περιέχει ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

 Το ΤΕΥΔ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 Νομιμοποιητικά στοιχεία εφόσον ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο

 Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας 
διακήρυξης.

 Υπεύθυνη Δήλωση όλων των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους  είναι υπόχρεος ως προς τις 
εισφορές (κύριας & επικουρικής ασφάλισης).

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην 09/2017 μελέτη. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 
Στοιχεία τεχνικής προσφοράς που συνυποβάλλονται στον κύριο φάκελο της προσφοράς

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών της 9/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείου
*Δόμησης, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, να
δηλώνει ότι η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους διακήρυξης ή εφόσον έχει
αποκλίσεις  να  τις  αναφέρει  ρητά,  να  τις  περιγράφει  και  να  τις  αιτιολογεί  προκειμένου  να
αξιολογηθούν από την επιτροπή. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι η  ασφαλιστική εταιρεία συμμετέχει
είτε η ίδια είτε διαμέσων πρακτόρων, διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω
από την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.
4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016)). 

 Κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας
ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 

 Στοιχεία,  όπως καταστατικό  με  τις  τροποποιήσεις  του,  που να αποδεικνύουν την μορφή της
επιχείρησης  (όπως  καταστατικό  με  τις  τροποποιήσεις  του),  την  επαγγελματική  δομή  της,  το
εύρος των δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος, την εμπορική επιφάνεια της
και την επαγγελματική αξιοπιστία.

Οι  ανώνυμες  εταιρείες  εκπροσωπούνται  από  μέλος  του  διοικητικού  τους  συμβουλίου  ή
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο,  οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  και  οι  ομόρρυθμες  εταιρείες
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
Εάν  ο  συμμετέχων  λάβει  μέρος  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  του,  πρέπει  στην  προσφορά  να
υποβάλλει και εξουσιοδότηση  του νόμιμου εκπροσώπου προς στον καταθέτοντα την προσφορά. 
Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με
απόφαση  του  Δ.Σ  της  εταιρείας.  Επίσης,  υποβάλλεται  θεωρημένο  αντίγραφο  του  καταστατικού  της
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  
σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ): 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των παρεχόμενων
υπηρεσιών συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης και κατατίθεται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ώρα  που  περιήλθε  η  προσφορά  στην  κατοχή  της)  και  τις
απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής, του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

20. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
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τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

21. Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στα άρθρα 18 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 3 και 19 (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών),  19  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  19.
(Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών)  ,  20  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  22  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  23
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της ,
γ) για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης

22. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού),
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής την οριζόμενη ώρα
από το άρθρο 3 της παρούσης

 Αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  από την οριζόμενη ημέρα
και  ώρα (σε περίπτωση διαφορετικής ημέρας και ώρας η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει
ειδική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες).
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 Αποσφράγιση  του  (υπο)  φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»   από  την  οριζόμενη
ημέρα και ώρα από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία αποστέλλει ειδική πρόσκληση προς τους
συμμετέχοντες.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 
 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

23. Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς.
α)  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής όπως ορίζεται στα
άρθρα 3, 18 και 21.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3 της παρούσας
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής
και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί  η  υπόλοιπη διαδικασία  του διαγωνισμού.  Η υποβολή μόνο μίας  προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β)  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη
διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  του
Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς
και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  όλα  τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από  το  παραπάνω  όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται  και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,  προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη
ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  ορισθεί  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  θα  ανακοινωθεί  στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,
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μαζί  με  τους  λόγους απόρριψης  όσων προσφορών κρίνονται  απορριπτέες.  Για  όσες  προσφορές  δεν
κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α'  και  β'  οι  φάκελοι  της  οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Δύναται τα παραπάνω στάδια να διενεργηθούν σε μία μόνο συνεδρίαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης
των συμμετεχόντων και της Επιτροπής Διαγωνισμού
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  για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί
των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση),
με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
δ) Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή  (ισότιμες),  η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Ε)Σε περίπτωση 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας
έως 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο
16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
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 5 ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο
προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω
δικαιολογητικών,  ή  αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με  τα  άρθρα  13,  14  και  15  της
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης
της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας  από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε  αληθή ή ακριβή δήλωση,  ή αν κανένας  από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 13 και 14,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
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ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού
αναδόχου. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της κατακυρωθήσας απόφασης 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 έπειτα από σχετική πρόσκληση.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών  επί  αυτών,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  του
άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται
από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και,  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  εκλείψει  οι  προϋποθέσεις
συμμετοχής των άρθρων 12 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 13 & 14, κοινοποιείται η
απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο και  καλείται  να  προσέλθει  σε  ορισμένο  τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος  δεν προσέλθει  να
υπογράψει  το συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που ορίζεται  στην  ειδική πρόκληση,  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, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

24. Ενστάσεις

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση
της  αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  μετά  την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  Για το παραδεκτό της ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α).
Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν ή ένσταση γίνει δεκτή από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.

25. Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

26. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Γενικοί & Ειδικοί  όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας
Χρόνος ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων
Η  ασφάλιση  του  οχήματος  ή  του  μηχανήματος  έργου  του  Δήμου  Ωρωπού  θα  καλύπτει  το  χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) μηνών και ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης θα ορισθεί η ηµεροµηνία λήξεως
του προηγούμενου ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανηµάτων του ∆ήµου
δεν έχουν  τις  ίδιες  ημερομηνίες  λήξης,  θα ασφαλίζονται  τµηµατικά,  από την ηµεροµηνία  λήξης  της
ισχύουσας  ασφάλισης  τους  μέχρι  την  ηµεροµηνία  λήξης  της  δωδεκάμηνης  χρονικής  περιόδου  που
αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.
Ο μειοδότης υποχρεούται στην παρακολούθηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων της σύμβασης (π.χ. ως
προς την λήξη τους ή ό,τι άλλο χρειαστεί) και οφείλει να ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου
Ωρωπού σχετικά.
Ασφαλιστικές Καλύψεις
1.Για όλα τα οχήματα, με τα κατώτατα όρια της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για:

 Αστική ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο  

 Αστική ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων ανά περίπτωση 

 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα

 Προσωπικό ατύχημα

 Φροντίδα στον τόπο ατυχήματος

2.  Επιπλέον  για  τα  απορριμματοφόρα,  μηχανήματα  έργου,  φορτηγά,  πλυντήρια  κάδων,  με  τα

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για:

1. Αστική Ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο

2. Αστική Ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο

3. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής 

4. Πυρκαγιά για οποιονδήποτε λόγο

3. Επιπλέον στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων θα συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση

των επιβαινόντων.

4. Επιπλέον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Δημοτικού Ασθενοφόρου θα συμπεριλαμβάνεται και η

ασφάλιση των επιβαινόντων.

Στη  προσφορά  ασφάλισης  των  ανωτέρω  οχημάτων  δεν  θα  περιλαμβάνεται  η  ασφάλιση  νομικής
προστασίας  µε  την  οποία  εξασφαλίζεται  σε  περίπτωση  επελεύσεως  του  ασφαλιστικού  κινδύνου,  ή
κάλυψη  των  δικαστικών  εξόδων  και  ή  ίδια  η  νοµική  –  δικαστική  και  εξώδικη-  εκπροσώπηση  του
ασφαλισμένου. (Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τµ.7, 1/2011 τμ. ΙV)
Ο Δήμος Ωρωπού δύναται να συμφωνήσει με τον ανάδοχο, πέραν των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων
κινδύνων που ορίζονται στον νόμο, την ασφάλιση αυτών και για επιπλέον κινδύνους (προαιρετικούς), οι
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οποίοι  είτε  κρίνονται  αναγκαίοι  από τον  Δήμο στα πλαίσια  της  διαχείρισης  και  εκμετάλλευσης  των
περιουσιακών του στοιχείων, είτε προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, σε
συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. (Ελ.Συν.Πράξη 59/2012 τμ. VΙΙ)
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του ∆ήµου Ωρωπού που θα
αποκτηθούν  ή  θα  τεθούν σε  κυκλοφορία στην  διάρκεια  της  ασφαλιστικής  περιόδου  για  το  χρονικό
διάστηµα  από  της  αναγγελίας  προς  αυτόν  µε  έγγραφη βεβαίωση,  μέχρι  το  τέλος  της  ασφαλιστικής
περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα
οχήματα κριθούν αναγκαίες, µε ανάλογους όρους και τιµές ασφάλισης µε την προσφορά του.
Ο  εντολοδόχος  δεν  έχει  δικαίωµα  να  προβάλλει  αδυναμία  έγκαιρης  παραδόσεως  ασφαλιστήριων
συμβολαίων για κάθε ένα από τα παραπάνω οχήματα ξεχωριστά, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια γιατί
η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση κατά τα χρονικά όρια της
σύµβασης.

27. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

28. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται  στο  άρθρο  12  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

29. Τρόπος πληρωμής 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  στο   100% της  συμβατικής  αξίας  της  τμηματικής
παραλαβής  των υπηρεσιών, κατόπιν έκδοσης ασφαλιστηρίων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η πληρωμή των εκδοθέντων ασφαλιστηρίων δεν θα ξεπερνά τις τριάντα ημέρες
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία,  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα
έγγραφα της σύμβασης. 
Τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ

30. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Σελίδα 24 από 73



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές
του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  της  αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  μετά  από κλήση του  για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον,  μπορεί  να  του  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5%  επί  της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

31. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 30 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 35 (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση),  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής  ή  του  φορέα  που  εκτελεί-διοικεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
32. Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα
Διαχείρισης,  Συντήρησης  & Κίνησης  οχημάτων του Δήμου Ωρωπού το οποίο  και  θα εισηγείται   στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  στη  λήψη  των
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επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 και 217  του Ν. 4412/2016. 

33. Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της  
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,
διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 29 της παρούσας.

34. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται  από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από τη σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα με  την παράγραφο 6  του
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

35. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της  συμβατικής  αξίας,  με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
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αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης,
ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Η 09/2017 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης & Κίνησης του Δήμου Ωρωπού με

τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

 Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς – Τιμολόγιο Προσφοράς

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ 

 Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ

ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης 
& Κίνησης  Οχημάτων
Διεύθυνση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός
Πληροφορίες: Τοπουζίδης Δημήτριος
Τηλ.: 2295-3-20378
Fax: 2295-3-20383

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

Αριθμός Μελέτης: 9/2017

Προϋπολογισμός: 42.500,00€

Προαίρεση: 4.000,00€

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 66510000-8

Περιεχόμενα  :

1. Τεχνική Έκθεση

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Τιμολόγιο προσφοράς

4. Συγγραφή υποχρεώσεων

5. Σχέδιο διακήρυξης
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Fax: 2295-3-20383

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Ασφάλιση οχημάτων & 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της με αριθ.: ……./2017 Εντολής Δημάρχου Ωρωπού και

αφορά  την  ανάθεση  σύµβασης  για  την  παροχή  ασφαλιστικής  κάλυψης  όλων  των  οχημάτων  και

μηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Ωρωπού για ένα έτος.

Η ανάθεση της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανηµάτων του Δήμου θα γίνει µε

την διαδικασία του  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού,  με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη

τιμή και  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του

Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων»,  το  Νομοθετικό  Διάταγμα  400/1970  «Περί  Ιδιωτικής  Επιχειρήσεως

Ασφάλισης»,  τη  διάταξη  της  παρ.  13  του  άρθρου  9  του  Ν.  2623/98  (ΦΕΚ Α’  139),  καθώς  και  του

Π.∆.237/86 (ΦΕΚ Α’110) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της

εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου µε τα ελάχιστα

ποσά υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε είδος κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται µε απόφαση της

Επιτροπή Εποπτείας  Ιδιωτικής  Ασφάλισης  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  σύµφωνα  µε  τον  Ε∆ΤΚ όπως

προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)  αριθµ. 2494/95  του Συµβουλίου,  της 23ης Οκτωβρίου 1995,  για την

θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιµών του καταναλωτή.

 Oι  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  θα  συμμετέχουν  είτε  οι  ίδιες  είτε  διαμέσων  πρακτόρων,
διαμεσολαβητών,  μεσιτών,  κ.λ.π,  θα πρέπει  να είναι  κάτω από την  εποπτεία της Διεύθυνσης
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-
2016)). 

Κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων  κλπ.),  πρέπει  υποχρεωτικά να υποβάλλει  υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας  ή
ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί. 
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

δεν έχουν τις  ίδιες  ημερομηνίες λήξης,  θα ασφαλίζονται  τμηματικά,  από την ημερομηνία λήξης της
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ισχύουσας ασφάλισης τους για ένα έτος και κατά την διάρκεια της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου

που αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα

διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία καθώς και

ασφάλιση νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου που θα περιέλθουν στην κατοχή ή χρήση του Δήμου.

Η ασφάλιση των εν΄ λόγω οχημάτων (ασφάλιστρο και  ασφαλιστικές  καλύψεις)  θα είναι  όμοια με τη

συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου ή σε περίπτωση που δεν

υπάρχει αντίστοιχο όχημα, μηχάνημα με τις καλύψεις της υποχρεωτικής ασφάλισης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των 42.500,00€ για τα οχήματα που περιλαμβάνονται τον ΠΙΝΑΚΑ Ι και

προβλέπεται  ποσό  4.000,00€  προαίρεση/απρόβλεπτα  για  την  κάλυψη  διαφόρων  αναγκών  που  θα

προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2017-2018 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και

κρατήσεις.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου θα συμπεριλαμβάνουν

τις παρακάτω καλύψεις:

1.Για όλα τα οχήματα, με τα κατώτατα όρια της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για:

 Αστική ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο   

 Αστική ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων ανά περίπτωση 

 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα

 Προσωπικό ατύχημα

 Φροντίδα στον τόπο ατυχήματος

2.  Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα,  μηχανήματα έργου,  φορτηγά,  πλυντήρια κάδων,  με  τα

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για:

5. Αστική Ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο

6. Αστική Ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο

7. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής 

8. Πυρκαγιάς για οποιονδήποτε λόγο

3.  Επιπλέον,  στα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  των  λεωφορείων  θα  συμπεριλαμβάνεται  και  η
ασφάλιση των επιβαινόντων.
4. Επιπλέον, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Δημοτικού Ασθενοφόρου θα συμπεριλαμβάνεται
και η ασφάλιση των επιβαινόντων .
Στη  προσφορά  ασφάλισης  των  ανωτέρω  οχημάτων  δεν  θα  περιλαμβάνεται  η  ασφάλιση  νομικής

προστασίας,  µε  την  οποία  εξασφαλίζεται  σε  περίπτωση  επελεύσεως  του  ασφαλιστικού  κινδύνου,  ή

κάλυψη  των  δικαστικών  εξόδων  και  ή  ίδια  η  νοµική  –  δικαστική  και  εξώδικη-  εκπροσώπηση  του

ασφαλισμένου. (Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τµ.7, 1/2011 τμ. ΙV)

Ο Δήμος Ωρωπού δύναται να συμφωνήσει με τον ανάδοχο, πέραν των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων

κινδύνων που ορίζονται στον νόμο, την ασφάλιση αυτών και για επιπλέον κινδύνους (προαιρετικούς), οι
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οποίοι  είτε  κρίνονται  αναγκαίοι  από τον  Δήμο  στα  πλαίσια  της  διαχείρισης  και  εκμετάλλευσης  των

περιουσιακών του στοιχείων, είτε προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, σε

συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. (Ελ.Συν.Πράξη 59/2012 τμ. VΙΙ)

Τυχόν  επιπλέον  προσφερόμενες  καλύψεις  πέραν των απαιτούμενων θα πρέπει  να αναγράφονται  στην

προσφορά των υποψήφιων αναδόχων.

Απαγορεύεται  ρητά  η  μεταφορά  της  ασφάλειας  σε  άλλη  εταιρεία  πλην  της  επιλεγείσας,  εκτός  από

περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Στην περίπτωση αυτή,  μεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης

συναίνεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Στην περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή (κυριότητα ή χρήση) του Δήμου νέο όχημα ή μηχάνημα, η

ανάδοχος εταιρεία θα κληθεί να ασφαλίσει και αυτό, µε αντίστοιχες καλύψεις µε παρόμοιο όχημα που

εμπεριέχεται στον εγγεγραμμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι, ή να έρθει σε συμφωνία με τον Δήμο σε περίπτωση που δεν

υπάρχει  αντίστοιχο  όχημα,  στα  πλαίσια  της  συγκεκριμένης  μελέτης  και  πάντα  μέσα  στα  όρια  που

προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο στόλος των οχημάτων του Δήμου Ωρωπού είναι σύμφωνος με τον ΠΙΝΑΚΑ Ι όπως αυτός εγκρίθηκε με

την 51/2016 (ΩΡ3ΜΩ0Π-ΜΣΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Α/
Α

ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡ

ΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης

ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦ

ΟΡΙΑ

ΦΟΡ
.

ΙΣΧΥ
Σ

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

1 ΚΗΙ 7338 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ SS500
LF

2006 72 ως λεωφορείο

2 ΚΗΗ 2163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MAN 2008 72 ως λεωφορείο
3 ΚΗΟ 6163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2000 20 ως λεωφορείο

4 ΚΗΗ 2193 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN 2008 10

5 ΚΗΗ 2224 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
6 ΚΗΗ 2223 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
7 ΚΗΙ 3006 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ BOVA 2001 77 ως λεωφορείο
8 ΚΗΗ 5868 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO 2012 16 ως ασθενοφόρο

9 ΜΕ 96916 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2007 125
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

10 ΚΗΙ 9617 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο MAN 18.285 2007 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

11 ΚΗΟ 6124
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 2024 1999 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

12 ΜΕ 96917 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER 2007 136
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

13 ΚΗΟ 6130 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1999 23
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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14 ΜΕ 118084 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ LION LIFT-IVECO SPA 2010 146
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

15 ΜΕ 65307 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-MERCEDES 2001 136
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

16 ΚΗΙ 6572 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο MERCEDES 2005 66

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

17 ΚΗΗ 5223
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MAN TGM 2011 42
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

18 ΚΗΗ 5523 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο ISUZU 2010 31

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

19 ΚΗΙ 6573
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 2005 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

20 ΚΗΙ 3143 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 57
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

21 ΚΗΗ 2176 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 2008 60
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

22 ΚΗΗ 5508 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο MERCEDES 1829K 2010 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

23 ΚΗΗ 5507
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

24 ΚΗΗ 6214 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο IVECO 2014 35

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

25 ΚΗΙ 8644
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο ISUZU 2008 31
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

26 ΚΗΗ 5509 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

27 ΚΗΙ 3157 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 36

28 ΜΕ 59563 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-MERCEDES 2000 130
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

29 ΚΗΙ 3198
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 2004 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

30 ΚΗΙ 3197 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2004 77
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

31 ΚΗΟ 6157
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 1523 2000 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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32 ΜΕ 120089 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2011 131
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

33 ΜΕ 128508
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

34 ΜΕ 101589 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2008 101
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

35 ΚΗΗ 5514
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο DENNIS EAGLE 2008 35
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

36 ΚΗΗ 2289 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο MERCEDES 1829K 2009 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

37 ΚΗΗ 2290
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

38 ΚΗΗ 2291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο MERCEDES 1829K 2009 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

39 ΚΗΗ 2292
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

40 ΚΗΗ 5222 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο

MERCEDES 2051 AS-
HMIRYMOYLKOYME

NO OXHMA
KONTEINER 56KM

2011 96
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

41 ΚΗΟ 6197 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο DAIMLER CHRYSL. 2000 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

42 ΚΗΟ 6158 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2000 36
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

43 ΚΗΗ 1388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ
TGM –MAN 2015 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

44 ΚΗΗ 1389 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

TGM –MAN 2015 41
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

45 ΚΗΙ 3029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN
PASSAT 2001 11

46 ΜΕ 86885 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2005 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

47 ΚΗΟ 5506 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 1992 14

48 ΚΗΙ 7295 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 15

49 ΙΜΚ 6046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN GOLF 2008 10

50 ΚΗΙ 7326 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 16

51 ΚΗΙ 3076 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500 STR 2002 17
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52 ΚΗΙ 7300 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C 2006 16

53 ΚΗΙ 3014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI VITARA 1998 14

54 ΚΗΗ 5513 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG 2010 14

55 KHI 9604 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR IB 2007 16

56 ΚΗΗ 6439 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG 2001 17

57 ΚΗΙ 9629 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2007 17

58 ΜΕ 107296 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2008 93

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

59 ΜΕ 128507
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

60 ΚΗΗ 2151 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C -
TUSCON 2007 14

61 ΥΗΑ 8042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ CINTROEN CAXO 1999 8

62 ΚΗΙ 7281 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C -
H1 2005 16

63 ΜΕ 59538 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2000 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

64 ΜΕ 109286 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ CATERPILLAR 2009 58
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

65 ΜΕ 100004 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2007 100
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

66 ΚΗΙ 3154 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSL. 2003 16

67 ΚΗΟ 6107 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 1998 17

68 ΜΕ 35550 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ CASE 1993 67
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

69 ΚΗΙ 6561 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2005 15

70 ΚΗΙ 7260 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C 2005 16

71 ΜΕ 114443 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2010 51
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

72 ΚΗΙ 6551 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 2004 17

73 ΚΗΙ 6552 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2004 16

74 ΚΗΙ 9618 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI GRAND
VITARA

2007 14

75 ΚΗΙ 7280 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2006 17

76 ΚΗΟ 6159 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR
PICK-UP 2000 17
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77 ΚΗΗ 2181 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SKODA OCTAVIA 2008 10

78 ΚΗΗ 5527 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C
ATOS 2006 8

79 ΚΗI 3162 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SANTANA MOTOR-
VITARA 2004 11

80 ΚΗΙ 3083 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500 STR 2002 17

81 ΚΗΗ 2234 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR 2009 17

82 ΚΗΗ 2231 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2009 17

83 ΚΗΙ 3089 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 2002 17

84 ΚΗΙ 6410 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 2005 13

85 ΚΗΗ 6414 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2110DI 2014 15

86 ΜΕ 57987 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ELBO-STEYR 1999 260

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

87 ΜΕ 107344 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ GRECA-MAZDA 2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

88 ΜΕ 107290 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ABO DEMAN - FORD
WERKE 2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

89 ΚΗΟ 6054 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STEYER 1996 40

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

90 ΜΕ 120122 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ TEMAX-NISSAN 2011 18/1
33

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

91 ΜΕ 3167
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

(GRADER)
MITSUBISHI 2001 135

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

92 ΜΕ 3108
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE 580K 1993 79

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

93 ΚΗΙ 3087 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 1995 15

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

94 ΜΕ 131143 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STAYER 1980 42/2

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς
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95 ΥΜΙ 2274 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ISUZU 1999 16/5

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γραφείου Διαχείρισης,  
Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης 
& Κίνησης  Οχημάτων
Διεύθυνση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός
Πληροφορίες: Τοπουζίδης Δημήτριος
Τηλ.: 2295-3-20378
Fax: 2295-3-20383

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

Αριθμός Μελέτης: 9/2017

Προϋπολογισμός: 42.500,00€

Προαίρεση: 4.000,00€

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 66510000-8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα

Μέτρησης
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου
Ωρωπού για ένα έτος σύµφωνα µε τον συνημμένο

πίνακα της τεχνικής Έκθεσης
Όχημα 95 42.500,00€

Απρόβλεπτα (Δικαίωμα προαίρεσης) Κατ΄ αποκοπή 1 4.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 46.500,00€

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε σύμφωνα με έρευνα του γραφείου κίνησης στις τρέχουσες τιμές του

εμπορίου και  σύμφωνα με τις  ασφαλίσεις  των οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου προηγούμενων

ετών. 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου

Ωρωπού,  εκτός  των  αναγραφόμενων  στον  Πίνακα  Ι,  κατά  την  διάρκεια  ισχύος  της  υπογραφείσας

σύμβασης, καθώς και τυχόν πρόσθετες καλύψεις που κριθούν αναγκαίες από τον Δήμο Ωρωπού ή και για

κάλυψη αναγκών που προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης .

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γραφείου Διαχείρισης,  
Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης 
& Κίνησης  Οχημάτων
Διεύθυνση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός
Πληροφορίες: Τοπουζίδης Δημήτριος
Τηλ.: 2295-3-20378
Fax: 2295-3-20383

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

Αριθμός Μελέτης: 9/2017

Προϋπολογισμός: 42.500,00€

Προαίρεση: 4.000,00€

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 66510000-8

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1.  Αντικείμενο Ασφάλισης

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε

σκοπό  την  ασφαλιστική  κάλυψη  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ωρωπού,  από  την

υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Η παραπάνω σύµβαση θα περιλαμβάνει την έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και 

μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. 

Άρθρο 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των αυτοκινήτων-οχημάτων και μηχανημάτων του

Δήμου για ένα έτος ανέρχεται σε 42.500,00€ για τα οχήματα που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι και

προβλέπεται ποσό 4.000,00€ για την κάλυψη διαφόρων αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της

σύμβασης. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2017. 

Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις

 Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/06 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

 Του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτη

 Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

 Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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 Του Π∆ 237/86 µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της

εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» 

 Του Ν.Δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφάλισης»

 Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016) περί  των αρμοδιοτήτων που ασκούνται  Δ.Ε.Ι.Α.  

της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Του άρθρο  2  παρ.  1  του  Π.Δ.  237/86  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο 26  παρ.  1  του  Ν.

4141/2013

 Του Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ 107/τ.  Α΄/09-05-2013)  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

 Του άρθρο 169 του Ν. 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και

προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και  επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

 Τη με  αριθ.:  51/2016 (ΩΡ3ΜΩ0Π-ΜΣΟ) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Ωρωπού,  με

θέμα: Έγκριση του πρακτικού της Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή σε λίστα των οχημάτων

και μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού

 Της 59/2012 Πράξης του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 Της 345/2006 Πράξης Τµ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου

και λοιπών νομίμων διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα 

Άρθρο 4. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

β) Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο

γ) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η παρούσα Μελέτη

Άρθρο 5. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα είναι για το χρονικό διάστηµα

δώδεκα μηνών που ξεκινούν από την υπογραφή της σύμβασης.

Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του

Δήμου δεν έχουν τις ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται τμηματικά, από την ημερομηνία

λήξης της ισχύουσας ασφάλισης τους και για ένα έτος.

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα

διακοπής  της  ασφάλισης  οχημάτων  και  μηχανημάτων  που  αποσύρονται  από  την  κυκλοφορία  και

ασφάλισης  νέων  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  που  θα  περιέλθουν  στην  κατοχή  ή  χρήση  του

Δήμου για πρώτη φορά, και η ασφάλιση τους θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 
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Άρθρο 6. Πίνακας των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου 

Ο Πίνακας των οχημάτων και μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι σύμφωνη

με  την  λίστα  των  οχημάτων  &  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ωρωπού  που  εγκρίθηκε  με  τη  με  αριθ.:

51/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & των Αποφάσεων Παραχώρησης ως εξής:

1)  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ  ΓΑΙΩΝ  (GRADER)  ΜΕ  3167  ιδιοκτησίας  Γ.Γ.Δ.Ε.,  παραχώρηση  από

ΕΥΔΕ/ΣΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΔΑ 7Υ6Ζ4653ΟΞ-Τ79 

2) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΜΕ 3108 Κ.Υ.  CASE 580K ιδιοκτησίας της

Περιφέρειας  Αττικής  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Ανατολικής  Αττικής_ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

ΑΔΑ 64Λ77Λ7-5ΛΦ

3)  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΟΧΗΜΑ  MITSUBISHI ΚΗΙ  3087  ιδιοκτησίας  της  Περιφέρειας  Αττικής  –

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΔΑ 757Γ7Λ7-Ε0Ν

4)ΔΥΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ιδιοκτησίας  Μ.Α.Κ.Ι.Π.  _ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

128/2016 ΑΔΑ: 6Ξ8ΓΩ0Π-ΟΙΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Α/
Α

ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡ

ΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
1ης

ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΙΑ

ΦΟΡ
.

ΙΣΧΥ
Σ

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

1 ΚΗΙ 7338 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ SS500
LF

2006 72 ως λεωφορείο

2 ΚΗΗ 2163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MAN 2008 72 ως λεωφορείο
3 ΚΗΟ 6163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2000 20 ως λεωφορείο

4 ΚΗΗ 2193 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN 2008 10

5 ΚΗΗ 2224 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
6 ΚΗΗ 2223 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
7 ΚΗΙ 3006 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ BOVA 2001 77 ως λεωφορείο
8 ΚΗΗ 5868 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO 2012 16 ως ασθενοφόρο

9 ΜΕ 96916 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2007 125
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

10 ΚΗΙ 9617 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN 18.285 2007 41
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

11 ΚΗΟ 6124 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2024 1999 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

12 ΜΕ 96917 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER 2007 136
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

13 ΚΗΟ 6130 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1999 23
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

14 ΜΕ 118084 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ LION LIFT-IVECO SPA 2010 146
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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15 ΜΕ 65307 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-MERCEDES 2001 136
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

16 ΚΗΙ 6572 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2005 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

17 ΚΗΗ 5223 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN TGM 2011 42
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

18 ΚΗΗ 5523 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ISUZU 2010 31
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

19 ΚΗΙ 6573 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2005 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

20 ΚΗΙ 3143 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 57
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

21 ΚΗΗ 2176 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 2008 60
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

22 ΚΗΗ 5508 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

23 ΚΗΗ 5507 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

24 ΚΗΗ 6214 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO 2014 35
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

25 ΚΗΙ 8644 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ISUZU 2008 31
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

26 ΚΗΗ 5509 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

27 ΚΗΙ 3157 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 36

28 ΜΕ 59563 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-MERCEDES 2000 130
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

29 ΚΗΙ 3198 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2004 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

30 ΚΗΙ 3197 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2004 77
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

31 ΚΗΟ 6157 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1523 2000 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

32 ΜΕ 120089 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2011 131
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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33 ΜΕ 128508 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

34 ΜΕ 101589 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2008 101
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

35 ΚΗΗ 5514 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DENNIS EAGLE 2008 35
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

36 ΚΗΗ 2289 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

37 ΚΗΗ 2290 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

38 ΚΗΗ 2291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

39 ΚΗΗ 2292 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

40 ΚΗΗ 5222 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES 2051 AS-
HMIRYMOYLKOYME

NO OXHMA
KONTEINER 56KM

2011 96
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

41 ΚΗΟ 6197 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSL. 2000 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

42 ΚΗΟ 6158 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2000 36
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

43 ΚΗΗ 1388 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ

TGM –MAN 2015 41
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

44 ΚΗΗ 1389 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ
TGM –MAN 2015 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

45 ΚΗΙ 3029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN
PASSAT

2001 11

46 ΜΕ 86885
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2005 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

47 ΚΗΟ 5506 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 1992 14

48 ΚΗΙ 7295 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 15

49 ΙΜΚ 6046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN GOLF 2008 10

50 ΚΗΙ 7326 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 16

51 ΚΗΙ 3076 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500 STR 2002 17

52 ΚΗΙ 7300 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C 2006 16
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53 ΚΗΙ 3014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI VITARA 1998 14

54 ΚΗΗ 5513 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG 2010 14

55 KHI 9604 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR IB 2007 16

56 ΚΗΗ 6439 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG 2001 17

57 ΚΗΙ 9629 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2007 17

58 ΜΕ 107296 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2008 93

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

59 ΜΕ 128507
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

60 ΚΗΗ 2151 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C -
TUSCON 2007 14

61 ΥΗΑ 8042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ CINTROEN CAXO 1999 8

62 ΚΗΙ 7281 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C -
H1 2005 16

63 ΜΕ 59538 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2000 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

64 ΜΕ 109286 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ CATERPILLAR 2009 58
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

65 ΜΕ 100004 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2007 100
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

66 ΚΗΙ 3154 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSL. 2003 16

67 ΚΗΟ 6107 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 1998 17

68 ΜΕ 35550 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ CASE 1993 67
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

69 ΚΗΙ 6561 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2005 15

70 ΚΗΙ 7260 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C 2005 16

71 ΜΕ 114443 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 2010 51
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

72 ΚΗΙ 6551 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 2004 17

73 ΚΗΙ 6552 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2004 16

74 ΚΗΙ 9618 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI GRAND
VITARA

2007 14

75 ΚΗΙ 7280 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2006 17

76 ΚΗΟ 6159 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR
PICK-UP 2000 17
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77 ΚΗΗ 2181 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SKODA OCTAVIA 2008 10

78 ΚΗΗ 5527 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI MOTOR C
ATOS 2006 8

79 ΚΗI 3162 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SANTANA MOTOR-
VITARA 2004 11

80 ΚΗΙ 3083 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500 STR 2002 17

81 ΚΗΗ 2234 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR 2009 17

82 ΚΗΗ 2231 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2009 17

83 ΚΗΙ 3089 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L200 2002 17

84 ΚΗΙ 6410 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 2005 13

85 ΚΗΗ 6414 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2110DI 2014 15

86 ΜΕ 57987 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ELBO-STEYR 1999 260

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

87 ΜΕ 107344 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ GRECA-MAZDA 2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

88 ΜΕ 107290 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ABO DEMAN - FORD
WERKE

2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

89 ΚΗΟ 6054 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STEYER 1996 40

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

90 ΜΕ 120122 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ TEMAX-NISSAN 2011 18/1
33

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

91 ΜΕ 3167
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

(GRADER)
MITSUBISHI 2001 135

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

92 ΜΕ 3108
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE 580K 1993 79

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

93 ΚΗΙ 3087 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 1995 15

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

94 ΜΕ 131143 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STAYER 1980 42/2 ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
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πυρκαγιάς

95 ΥΜΙ 2274 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ISUZU 1999 16/5

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

Ο ανωτέρω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί είτε λόγω ακινησίας οχημάτων είτε λόγω αγοράς ή χρήσης 
νέων, ο δε ανάδοχος της υπηρεσίας ασφάλισης αποδέχεται πλήρως τις όποιες αλλαγές υπάρξουν στον 
στόλο οχημάτων του ∆ήµου Ωρωπού.

Άρθρο 7. Περιλαμβανόμενες καλύψεις

Το σύνολο όλων των οχημάτων και μηχανημάτων θα έχει κάλυψη Αστικής ευθύνης.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και

ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις

του για  τις  οποίες  είχε  συμφωνηθεί  ασφαλιστική κάλυψη. Δεν παρέχεται  κάλυψη, αν οι  πράξεις  ή  οι

παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου.

Η  ασφάλιση  πρέπει  να  καλύπτει  την  αστική  ευθύνη  του  κυρίου,  του  κατόχου  και  κάθε  οδηγού  ή

προστεθέντος για την οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η αστική ευθύνη

των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα

εκ προθέσεως.

Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή

σωματικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για

ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι

των µελών της οικογένειας του ασφαλισμένου,  οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική

ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παρ. ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας.

Η αστική κάλυψη επίσης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε

περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας.

Τα  πράγµατα  που  μεταφέρονται  µε  το  ίδιο  αυτοκίνητο  εξαιρούνται  της  υποχρεωτικής  ασφάλισης

(84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 παρ.2).

Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν µε

αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο

κάτοχο  του  µε  αθέμιτα  μέσα  ή  χρησιμοποιείται  προς  εκτέλεση  εγκληματικής  πράξης.  (84/5/ΕΟΚ

αρ.2,παρ.1 εδαφ.2).

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου θα συμπεριλαμβάνουν

τις παρακάτω καλύψεις:

1.Για όλα τα οχήματα, με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης

 Αστική ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων ανά άτομο   

 Αστική ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων ανά περίπτωση 

 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα

 Προσωπικό ατύχημα
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 Φροντίδα στον τόπο ατυχήματος

2.  Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα,  μηχανήματα έργου,  φορτηγά,  πλυντήρια κάδων,  με  τα

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης:

9. Αστική Ευθύνη για Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο.

10. Αστική Ευθύνη για Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία ως εργαλείο.

11. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής 

12. Πυρκαγιά για οποιονδήποτε λόγο

3.  Επιπλέον  στα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  των  λεωφορείων  θα  συμπεριλαμβάνεται  και  η

ασφάλιση των επιβαινόντων.

4. Επιπλέον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Δημοτικού Ασθενοφόρου θα συμπεριλαμβάνεται

και η ασφάλιση των επιβαινόντων.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο  εντολοδόχος  δεν  έχει  δικαίωµα  να  προβάλλει  αδυναμία  έγκαιρης  παραδόσεως  ασφαλιστήριων

συμβολαίων για κάθε ένα από τα παραπάνω οχήματα ξεχωριστά, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια γιατί η

προσφορά του υποδηλώνει  πως  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  την  ασφάλιση  κατά  τα  χρονικά  όρια  της

σύµβασης.

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο  εντολέας  υποχρεούται  να  εξοφλεί  τους  λογαριασμούς  του  εντός  δεκαπέντε  (15)  ηµερών  από  την

ηµεροµηνία  παραλαβής  των  ασφαλιστήριων  συμβολαίων.  Σε  περίπτωση  παρέλευσης  του  παραπάνω

χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες µε

τόκο µε νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν

ληξιπρόθεσμες.

Άρθρο 10. Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, έστω

και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  υπερβολική  επιµέλεια  και

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι:  εξαιρετικά και  απρόβλεπτα

φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  που  οφείλεται  σε  φυσικό  γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο

εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  ατύχημα,  αιφνίδια

ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας

βίας  ο  εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον  εντολέα  και  να  καταβάλει  κάθε  δυνατή

προσπάθεια  σε  συνεργασία  µε  το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήµατα  που

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Άρθρο 11. Τοπικά όρια ισχύος
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Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την

από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυμερή Σύµβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης».

Για  τις  υπόλοιπες  χώρες  απαιτείται  ειδική  έγγραφη  βεβαίωση  του  ασφαλιστή  κατόπιν  προηγούμενης

έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου.

Άρθρο 12. Υπογραφή της Σύµβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δηµοπρασίας, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Ωρωπού  Λεωφόρος  Χαλκουτσίου  50,  Τ.Κ.:  190  15  στον  Ωρωπό  σε  χρονικό

διάστημα,  των  είκοσι  (20)  ηµερών  από  την  επέλευσης  των  έννομων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης

κατακύρωσης  και  μετά  από  έγγραφη  πρόσκληση,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύµβασης,

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή προσέλθει

εκπρόθεσμα, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του περιεχοµένου της ασφαλιστικής σύµβασης είναι άκυρη εφόσον

δεν φέρει την υπογραφή και των δύο συμβαλλόμενων.

Άρθρο 13. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας είναι

5% της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  συνυπολογιζομένης  της  επιτευχθείσης  εκπτώσεως  κατά  τη

δημοπρασία. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εκτέλεσης των υπηρεσιών με

την λήξη του τελευταίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 14. Πληρωμή περατωμένων υπηρεσιών

Η αμοιβή/αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται τμηματικά, ύστερα

από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των ασφαλιστικών υπηρεσιών αρμοδίως υπογεγραμμένη από

την Αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Δήμου.

Σημειώνεται  ότι  σε περίπτωση που έχει  καταλογιστεί  ποινική ρήτρα εις  βάρος  του αναδόχου εξαιτίας

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα

αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  πληρωμή  της  αξίας  των  συμβατικών  εκτελεσθεισών

ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι το παραστατικό (ασφαλιστήρια συμβόλαια) του αναδόχου, καθώς και η

βεβαίωση καλής εκτέλεσης  των  ασφαλιστικών υπηρεσιών,  υπογεγραμμένη αρμοδίως  από την τριμελή

Επιτροπή του Δήμου.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν

υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη
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καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής και θα γίνει εφάπαξ µε αθεώρητη απόδειξη είσπραξης των

ασφαλίστρων (εγκ.Υπ.Οικ. Α9934/197/1077 και 1055412/4181/1992)

Άρθρο 15. Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου παραδόσεως ή αντικαταστάσεως των συμβατικών υπηρεσιών επιβάλλεται

σε  βάρος  του  αναδόχου,  εκτός  των  τυχόν  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση  κυρώσεων,  και  πρόστιμο

υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ο Δήμος διατηρεί όλα τα

δικαιώµατα του σε βάρος του αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς που

ήθελε υποστεί εξαιτίας της αθετήσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων και της μη εκπληρώσεως της

συμβάσεως.

Άρθρο 16. Λύση της σύμβασης

Η μη τήρηση των συμβατικών όρων, καθιστούν τον ανάδοχο έκπτωτο. Ο εργοδότης δύναται να λύσει την

σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με αιτιολογημένη απόφαση, η δε εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ του

Δημοσίου.

Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς ο Δήμος Ωρωπού έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον

ανάδοχο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εγγράφως εντός δέκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών

υποβάλλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του. 

Άρθρο 17. Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,

δασµούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία.

Άρθρο 18.  Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του

άρθρου  273  του  Ν.  3463/2006  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  με  την  επιφύλαξη  των  ειδικών

ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄), ως ισχύει.

Αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γραφείου Διαχείρισης,  
Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης 
& Κίνησης  Οχημάτων

Διεύθυνση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός
Πληροφορίες: Τοπουζίδης Δημήτριος
Τηλ.: 2295-3-20378
Fax: 2295-3-20383

  
ΜΕΛΕΤΗ: «Ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

Αριθμός Μελέτης: 9/2017

Προϋπολογισμός: 42.500,00€

Προαίρεση: 4.000,00€

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 66510000-8

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημείωση: Το τιμολόγιο προσφοράς των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

(A) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον ΠΙΝΑΚΑ Ι (μεικτά ασφάλιστρα)

(B) Υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους ασφάλισης όπως φαίνεται ακολούθως:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
………………………………………………………………….

…..,/…/2017
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ασφάλιση οχημάτων &
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού

για ένα έτος
Οχήματα 97 42.500,00€

Ασφάλιση οχημάτων &
μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού

για ένα έτος
1

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟ
ΠΗ

4.000,00€
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Παρατήρηση:
O ΠΙΝΑΚΑΣ Ι αφορά όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου για όλες τις καλύψεις που 
αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Α/Α
ΑΡ.

ΚΥΚΛΟΦΟ
ΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΗΜ/ΝΙΑ    1ης
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΦΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 ΚΗΙ 7338 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

SS500 LF 2006 72 ως λεωφορείο

2 ΚΗΗ 2163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MAN 2008 72 ως λεωφορείο
3 ΚΗΟ 6163 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2000 20 ως λεωφορείο

4 ΚΗΗ 2193 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN 2008 10

5 ΚΗΗ 2224 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
6 ΚΗΗ 2223 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES 2009 15 ως λεωφορείο
7 ΚΗΙ 3006 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ BOVA 2001 77 ως λεωφορείο
8 ΚΗΗ 5868 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO 2012 16 ως ασθενοφόρο

9 ΜΕ 96916 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2007 125
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

10 ΚΗΙ 9617 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ MAN 18.285 2007 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

11 ΚΗΟ 6124 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
2024 1999 66

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

12 ΜΕ 96917 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΣΑΡΩΘΡΟ
BUCHER 2007 136

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

13 ΚΗΟ 6130 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1999 23
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

14 ΜΕ 118084 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ LION LIFT-IVECO
SPA 2010 146

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

15 ΜΕ 65307 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-
MERCEDES 2001 136

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

16 ΚΗΙ 6572 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES 2005 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

17 ΚΗΗ 5223
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ MAN TGM 2011 42
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

18 ΚΗΗ 5523 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

ISUZU 2010 31
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

19 ΚΗΙ 6573
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ MERCEDES 2005 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

20 ΚΗΙ 3143 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 57
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

21 ΚΗΗ 2176 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 2008 60
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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22 ΚΗΗ 5508 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
1829K 2010 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

23 ΚΗΗ 5507 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
1829K

2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

24 ΚΗΗ 6214
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ IVECO 2014 35
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

25 ΚΗΙ 8644 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

ISUZU 2008 31
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

26 ΚΗΗ 5509 ΦΟΡΤΗΓΟ
MERCEDES

1829K 2010 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

27 ΚΗΙ 3157 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 36

28 ΜΕ 59563 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ WUMAG-
MERCEDES

2000 130
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

29 ΚΗΙ 3198
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ MERCEDES 2004 66
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

30 ΚΗΙ 3197 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2004 77
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

31 ΚΗΟ 6157 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
1523 2000 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

32 ΜΕ 120089 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ GSR-NISSAN 2011 131
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

33 ΜΕ 128508 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

34 ΜΕ 101589 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ JCB 2008 101

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

35 ΚΗΗ 5514 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ DENNIS EAGLE 2008 35

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

36 ΚΗΗ 2289 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
1829K

2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

37 ΚΗΗ 2290
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ
MERCEDES

1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

38 ΚΗΗ 2291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
1829K

2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

39 ΚΗΗ 2292
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ
MERCEDES

1829K 2009 38
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

40 ΚΗΗ 5222 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
2051 AS-

HMIRYMOYLKO
YMENO OXHMA

KONTEINER
56KM

2011 96
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

Σελίδα 51 από 73



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

41 ΚΗΟ 6197 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLER
CHRYSL. 2000 38

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

42 ΚΗΟ 6158 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2000 36
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

43 ΚΗΗ 1388 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΑΕΒΕ TGM –

MAN
2015 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

44 ΚΗΗ 1389 ΦΟΡΤΗΓΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΑΕΒΕ TGM –

MAN
2015 41

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

45 ΚΗΙ 3029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
VOLKS WAGEN

PASSAT 2001 11

46 ΜΕ 86885
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2005 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

47 ΚΗΟ 5506 ΦΟΡΤΗΓΟ
MITSUBISHI

L200 1992 14

48 ΚΗΙ 7295 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 15

49 ΙΜΚ 6046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VOLKS WAGEN
GOLF 2008 10

50 ΚΗΙ 7326 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2006 16

51 ΚΗΙ 3076 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500
STR 2002 17

52 ΚΗΙ 7300 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI
MOTOR C 2006 16

53 ΚΗΙ 3014 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI VITARA 1998 14

54 ΚΗΗ 5513 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE
AG 2010 14

55 KHI 9604 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR
IB 2007 16

56 ΚΗΗ 6439 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE
AG 2001 17

57 ΚΗΙ 9629 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2007 17

58 ΜΕ 107296 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB 2008 93
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

59 ΜΕ 128507
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2014 92

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

60 ΚΗΗ 2151 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
HUNDAI

MOTOR C -
TUSCON

2007 14

61 ΥΗΑ 8042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ CINTROEN
CAXO 1999 8

62 ΚΗΙ 7281 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI
MOTOR C - H1 2005 16

63 ΜΕ 59538 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 2000 90

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

64 ΜΕ 109286 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

CATERPILLAR 2009 58
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων
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65 ΜΕ 100004 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ JCB 2007 100

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων

66 ΚΗΙ 3154 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER
CHRYSL. 2003 16

67 ΚΗΟ 6107 ΦΟΡΤΗΓΟ
MITSUBISHI

L200 1998 17

68 ΜΕ 35550
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ CASE 1993 67
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

69 ΚΗΙ 6561 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2005 15

70 ΚΗΙ 7260 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
HUNDAI

MOTOR C 2005 16

71 ΜΕ 114443
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ JCB 2010 51
ως εργαλείο,

θραύση
κρυστάλλων

72 ΚΗΙ 6551 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 2004 17

73 ΚΗΙ 6552 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE 2004 16

74 ΚΗΙ 9618 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SUZUKI GRAND
VITARA 2007 14

75 ΚΗΙ 7280 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2006 17

76 ΚΗΟ 6159 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR
PICK-UP 2000 17

77 ΚΗΗ 2181 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SKODA
OCTAVIA 2008 10

78 ΚΗΗ 5527 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ HUNDAI
MOTOR C ATOS 2006 8

79 ΚΗI 3162 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ SANTANA
MOTOR-VITARA 2004 11

80 ΚΗΙ 3083 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA B 2500
STR 2002 17

81 ΚΗΗ 2234 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR 2009 17

82 ΚΗΗ 2231 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 2009 17

83 ΚΗΙ 3089 ΦΟΡΤΗΓΟ
MITSUBISHI

L200 2002 17

84 ΚΗΙ 6410 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 2005 13

85 ΚΗΗ 6414 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES
2110DI 2014 15

86 ΜΕ 57987 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ELBO-STEYR 1999 260

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

87 ΜΕ 107344 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ GRECA-MAZDA 2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

88 ΜΕ 107290 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ABO DEMAN -
FORD WERKE 2008 143

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς
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89 ΚΗΟ 6054 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STEYER 1996 40

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

90 ΜΕ 120122 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ TEMAX-NISSAN 2011 18/133

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

91 ΜΕ 3167

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΓΑΙΩΝ (GRADER)

MITSUBISHI 2001 135

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

92 ΜΕ 3108

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE 580K 1993 79

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

93 ΚΗΙ 3087 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 1995 15

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

94 ΜΕ 131143 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ STAYER 1980 42/2

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

95 ΥΜΙ 2274 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ISUZU 1999 16/5

ως εργαλείο,
θραύση

κρυστάλλων,
πυρκαγιάς

 
ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ, 29-05-2017

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γραφείου Διαχείρισης,  
Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6324
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 19015 ΩΡΩΠΟΣ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
- Τηλέφωνο: 22953-20325, 324
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheiesdimosoropou  @  yahoo  .  gr, info  @  oropos  .  gov  .  gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www  .  oropos  .  gov  .  gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2017 - 2018»
CPV): 66510000-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ: …………………………………
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 09/2017

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

Σελίδα 55 από 73

http://www.oropos.gov.gr/
mailto:info@oropos.gov.gr
mailto:promitheiesdimosoropou@yahoo.gr


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

α) 

β) 

γ) 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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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: 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

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

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

[……]
[……]

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

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 
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; 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι

διαμεσολαβούν  στην  ασφάλιση  πρόσωπο

(πράκτορας,  μεσίτης,  παραγωγός

ασφαλίσεων κλπ.), πρέπει υποχρεωτικά να

υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4

του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  για

λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών

εταιρειών διαμεσολαβεί. 

[]Ναι []Όχι

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
11συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

12δωροδοκίαix,x·

13απάτηxi·

14τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

15νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii·

16παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
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):
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[……][……][……][……]xviii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx:

[……]
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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 
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii

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): xxiii

[……][……][……]
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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 δικαίουxxiv;

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

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 παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
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[] 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 συμφερόντωνxxviii, 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 σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

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

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για διαμεσολαβητές (πράκτορες, 
μεσίτες κ.λπ.) το πιστοποιητικό του 
επαγγελματικού επιμελητηρίου θα 
πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο 
του άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006

3) 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
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
 Oι  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  θα
συμμετέχουν  είτε  οι  ίδιες  είτε  διαμέσων
πρακτόρων, διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π,
θα πρέπει  να είναι  κάτω από την εποπτεία
της  Διεύθυνσης  Εποπτείας  Ιδιωτικής
Ασφάλισης  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  (Ν.
4364/2016 (ΦΕΚ Α; 13/5-02-2016)). 

 Προκειμένου  για  Ασφαλιστική  Εταιρεία

Βεβαίωση λειτουργίας από τον εποπτικό φορέα

της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση των

οικείων κλάδων ασφάλισης

Προκειμένου  περί  αλλοδαπού  φυσικού  ή

νομικού  προσώπου,  νομίμως  επικυρωμένο

πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  Αρχής  της  χώρας

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει

η  εγγραφή  του  στα  μητρώα  του  οικείου

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές

Οργανώσεις
Οι συμμετέχουσες εταιρείες στον διαγωνισµό, 

πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο ή 

απόσπασμα του ισολογισμού τους, των τριών 

τελευταίων ετών, ή αντίγραφο ή απόσπασμα 

του ισολογισμού των ετών που λειτουργούν εάν

είναι λιγότερα των τριών ή κάθε άλλο στοιχείο 

που να τεκμηριώνει την εμπειρία των 

ενδιαφερόμενων εταιρειών στην παροχή και 

εξασφάλιση αποζημίωσης παρόµοιων σε είδος 

και μέγεθος ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου:  υπεύθυνη

δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνει  τον  κύκλο

εργασιών  των  τριών  τελευταίων  ετών  που

λειτουργεί  η  επιχείρηση,  αλλιώς  δήλωση  περί

του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της

επιχείρησης.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii.

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  Δήμο  Ωρωπού,
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς της διεξαγωγής της  διαγωνιστικής  διαδικασίας για  την  ανάδειξη  αναδόχου για  την
ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού.

Ημερομηνία,

Τόπος

Υπογραφή
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiiΒλέπε 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.
ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi 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.”
viiΣύμφωνα 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. 
viiiΌπως 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).
ixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xΌπως 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).
xiΚατά 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.
xiiΌπως 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.
xiiiΌπως 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”.
xivΌπως 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.".
xvΗ 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 )
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΟικονομικός 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) 
xxΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxiΣτην 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). 
xxiiΣημειώνεται 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 
xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxixΠρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiΌπως 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.
xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiiiΥπό 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 VI
                                                      ΑΔΑ :7544Ω0Π-6ΣΝ



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραφείο Διαχείρισης, Συντήρησης 
& Κίνησης  Οχημάτων

Ωρωπός, 31-05-2017

Αριθ. Πρωτ. διακήρυξης: 10904/31-05-2017

CPV: 66510000-8Λ. Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ελένη Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 2295-3-20325 Fax: 2295-3-20384
e-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με τίτλο  «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού 2017-2018»

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 Του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 
 Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
 Το Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφάλισης», 
 Τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α’ 139), 
 Το  Π.∆.237/86 (ΦΕΚ  Α’110)  µε  το  οποίο  κωδικοποιήθηκε  ο  Ν.489/76  «Περί  υποχρεωτικής

ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», 
 και λοιπών νομίμων διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   για το σύνολο των υπηρεσιών,   όπως αυτές αναφέρονται
στην αριθμ.  πρωτ. 09/29-05-2017 μελέτη του Γραφείου Διαχείρισης, Συντήρησης & Κίνησης Οχημάτων
(Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο προσφοράς, Συγγραφή υποχρεώσεων), η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου για
το έτος 2017, προϋπολογισμού 42.500,00€ και ποσού προαίρεσης 4.000,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τους
ΚΑ : 10.6253.0000, 15.6253.0000, 20.6252.0000, 20.6253.0000, 25.6252.0000, 25.6253.0000, 35.6252.0001
προϋπολογισμού έτους 2017 και αντίστοιχα 2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, επί της Λεωφόρου Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.:
190  15  Ωρωπός,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  στις  13/06/2017 ημέρα Τρίτη  με  ώρα  έναρξης

παραλαβής προσφορών την 10.30 και ώρα λήξης την 11.00. 

Δικαίωμα  συμμετοχής στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  συνεταιρισμοί  και
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ειδικότερα:
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1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας αποκλειστικά τον εαυτό τους.

2. Επιχειρήσεις  ασφαλιστικών  πρακτόρων,  εκπροσωπώντας  μία  ή  περισσότερες  ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

3. Εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, μεσιτεύοντας μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής πρίν  από την
έναρξη  παραλαβής  προσφορών.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - Αντιπροσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στη  επίσημη
διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Ωρωπού  www  .  oropos  .  gov  .  gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info  @  oropos  .  gov  .  gr ή  της  διεύθυνσης  promitheisdimosoropou  @  yahoo  .  gr ,   το  αργότερο  τέσσερις  (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www  .  oropos  .  gov  .  gr
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι συνολικής δαπάνης 930,00€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
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