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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ 24MHNH ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΩΝ 2020 – 2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 190.000 € 
 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 
Έχοντας υπόψη: 

Α) Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, η 

οποία διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης και ιδίως: 

 Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-

μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα 

κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12. 

2015). 

 Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγή-

σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-

τρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπο-

ρικές συναλλαγές». 

 Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 
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 Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε 

άδεια και άλλες διατάξεις». 

 Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

 Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 

 Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λει-

τουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-

τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.». 

 Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση 

του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.». 

 Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.04.2019, τεύχος Α’): Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδο-

μών και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Διατήρηση του προληπτικού ελέγχου των ΟΤΑ). 

 Το N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25.04.2019, τεύχος Α’): Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019, τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρα-

τολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019, τεύχος Α') για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρ-

νησης, ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.α. 

 Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα. 

 Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A΄): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 

άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 Τη με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότε-

ρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τη με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-

ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 Τους γενικούς όρους ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ Α΄ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.489/76, Ν.614/77, Ν.440/70. 

 Το Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003. 

 Τις διατάξεις Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την 

ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38/10-2-2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών 

παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄/14-56-2017) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/1986) 

με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α΄/8-11-1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις. 
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 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέ-

ρονται 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. 

Β) Τα παρακάτω έγγραφα του Διαγωνισμού: 

1. Η υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης 

Οχημάτων) για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου για τα έτη 2020 – 

2021. 

2. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 28082/4-10-2019 (με ΑΔΑΜ: 19REQ005674779) αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές 

αίτημα για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου για τα έτη 2020 – 2021. 

3. Η υπ’ αριθ. 830/2019 (με ΑΔΑ: ΩΜΘΣΩ9Λ-ΞΥΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς υποχρέωσης 

(προδέσμευση δαπάνης) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253.0001. 

4. Η υπ’ αριθ. 831/2019 (με ΑΔΑ: ΩΑΔΟΩ9Λ-Δ35) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς υποχρέωσης (προ-

δέσμευση δαπάνης) σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.0001. 

5. Το με ΑΔΑΜ: 19REQ005688946 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εγκεκριμένο αίτημα. 

6. Η με αριθ. 209/2019 (με ΑΔΑ: ΩΩΞΚΩ9Λ-81Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της υπ’ 

αριθ. 26/2019 Μελέτης και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνι-

σμού για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου για τα έτη 2020 – 2021. 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εικοσιτετράμηνη (24μηνη) ασφάλιση όλων των οχημάτων & 

μηχανημάτων του Δήμου των ετών 2020 & 2021, με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Πόλη Γαλάτσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 111 46 

Τηλέφωνο 2132055315 – 2132055370 

Φαξ 2102932538 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@galatsi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Δημουλέας Παναγιώτης 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.galatsi.gr  

Κωδικός NUTS EL303 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνη-

ση. 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέ-

σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της προαναφερθείσας διεύθυνσης: www.promitheus.gov.gr. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό 

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-

mailto:promithies@galatsi.gr
http://www.galatsi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης) του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Δημουλέας Παναγιώτης στα τηλέφω-

να 2102143315 & 2102143370) ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισ-

μού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.galatsi.gov.gr. 

Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα του διαγωνισ-

μού δίδονται από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Τόσο για τη διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (Διακήρυξη, Μελέτη κλπ.) όσο και για τη δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων και Δ.Χ. οχημάτων–μηχανημάτων του 

Δήμου Γαλατσίου για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με σκοπό την πρόληψη αποφυγής 

εμφάνισης προβλημάτων και την απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και τη διαφύλαξη 

των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου, επιπλέον δε την άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε 

προβλήματος εμφανιστεί. 

 

Άρθρο 2ο 

Είδος Διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης – Χρηματοδότηση της σύμβασης 

1. Είδος διαδικασίας.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

2. Κριτήριο ανάθεσης.  

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

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης.  

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων και 

Δ.Χ. οχημάτων–μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-

βασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190,000,00 €) και θα βαρύνει τους προϋπο-

λογισμούς των οικονομικών ετών 2020 και 2021. 

Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθ. 830/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΘΣΩ9Λ-ΞΥΕ) & 831/2019 (ΑΔΑ: 

ΩΑΔΟΩ9Λ-Δ35) αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με τις οποίες έχουν προδεσμευθεί από τους 

αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2020 και 2021. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης αφορούν: 

 προδέσμευση πίστωσης ποσού 70.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.0001 του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2020, 

 προδέσμευση πίστωσης ποσού 25.000 € σε βάρος του τον Κ.Α. 10.6253.0001 του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2020, 

 προδέσμευση πίστωσης ποσού 70.000 € σε βάρος του τον Κ.Α. 20.6253.0001 του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021, 

 προδέσμευση πίστωσης ποσού 25.000 € σε βάρος του τον Κ.Α. 10.6253.0001 του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021. 

http://www.galatsi.gov.gr/
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Άρθρο 3ο 

Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟ-
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr   

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

25η Οκτωβρίου 2019 
8:00 π.μ. 

11η Νοεμβρίου 2019 
17:00 

15η Νοεμβρίου 2019 
11:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν. 4155/2013 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας διαγωνισμού, με ή 

χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακή-

ρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Οι λεπτομέρειες της μετάθεσης 

του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού αναφέρονται στο άρθρο 60 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος υποβολής των προσφορών 

4.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη 

(Άρθρο 3), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργί-

ας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πι-

στοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβά-

νεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-

γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυ-

θεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτι-

κή η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης 

δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική 

η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

4.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώ-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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νεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

4.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνο-

νται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κεί-

μενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφο-

ρά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προ-

σφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 

ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορ-

ρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επι-

βάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

4.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοι-

χες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρ-

χεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβά-

νονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 

θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

4.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περι-

γράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμέ-

νη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητι-

κών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υ-

πεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της δια-

δικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προ-

σκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμέ-

νο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορ-

φή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, 

ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
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(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπο-

γραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιο-

λογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδι-

κασίας. 

 

Άρθρο 5ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εικοσιτετράμηνη (24μηνη) ασφάλιση όλων των οχημάτων & μηχανημάτων του 

Δήμου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αναφερόμενες στη συνταχθείσα υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων), η οποία προσαρτάται 

στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Άλλως, ο υποψήφιος αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Άρθρο 6ο 

Αρχές που διέπουν τη σύναψη των συμβάσεων 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώ-

σεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσί-

ας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήμα-

τος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επι-

βλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 7ο 

Έγγραφα της Σύμβασης 

Στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί, τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος 

της, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

1) Η παρούσα Διακήρυξη. 

2) Η υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρι-

σης Οχημάτων). 

3) Η προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 8ο 

Γενικές πληροφορίες 

8.1. Επικοινωνία. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατ-
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φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

8.2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Τα έγγραφα (Διακήρυξη, Μελέτη & ΤΕΥΔ) που αφορούν τον παρόντα 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.galatsi.gov.gr. 

8.3. Παροχή διευκρινήσεων. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτή-

ματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλε-

κτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδια-

φερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτι-

ση 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 αλλα-

γών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλλη-

λων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Για τη δυνατότητα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 

67 του Ν. 4412/2016. 

8.4. Γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγ-

γράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό με-

ταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υπο-

χρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

8.5. Εγγυήσεις. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 9.2. και 26 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ-

ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρα-

κατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του ο-

ποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύη-

σης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνε-

ται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετι-

κής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την ε-

γκυρότητά τους. 

8.6. Δημοσιότητα. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-

βάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ θα καταχωρηθούν, επίσης, στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»). 

Η Διακήρυξη, η Μελέτη και το ΕΕΕΣ θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στη 

διεύθυνση (URL): www.galatsi.gov.gr στη διαδρομή http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/announcements.  

 

Άρθρο 9ο 

Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής 

9.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσι-

κά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/announcements
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-

πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτω-

ση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση των συ-

γκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

έκαστο, για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακο-

λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

9.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθε-

ται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων 

ευρώ (3.800 €). 

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. 

9.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύ-

ος της προσφοράς του άρθρου 17 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη ισχύος εκάστης προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προ-

σφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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 & 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθη-

μα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 

χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

9.2.2. 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 12 έως 13, δεν προσκομίσει εγκαίρως 

τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 10ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομι-

κός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε 
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ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι λόγοι από τους ακόλου-

θους: 

10.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 ενέ-

χονται 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 ορίζε-

ται 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, αντι-

στοίχως, 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 διά-

πραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζο-

νται 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 εσό-

δων 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 και την καταπολέμη-

ση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφα-

σης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδι-

καστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώ-

πησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδό-

θηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
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10.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 δεσμευ-

τική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-

ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευ-

μένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ή/και 

γ) η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-

βολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επι-

θεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο-

ποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

10.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο 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 αναγκα-

στική 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 προ-

κύπτουσα 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 πε-

ρίπτωση 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 λειτουργίας. 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμ-

φωνίες 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,  

(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 
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζη-

μιώσεις 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 14 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 ου-

σιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά-

σεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου (10.3.), υπό την προϋπόθεση ότι αποδε-

δειγμένα 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 λειτουργίας. 

10.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνα-

ψης 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. 

10.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 10.1., στην παρ. 

10.2. περ. γ΄ και στην παρ. 10.3. του παρόντος, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικα-

σία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 

με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κρι-

θούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμ-

μετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

10.6. 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  

10.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη πα-

ράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

10.8. 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 σύμ-

βασης. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε άρθρο 14 

(Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 
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Άρθρο 11ο 

Κριτήρια επιλογής 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με: 

α) πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πο-

λύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού & 

β) άδεια λειτουργίας θεωρημένη από αρμόδια εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

2. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την κατάθεση:  

1. έκθεσης του οικονομικού φορέα στην οποία να φαίνεται:  

i. H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ii. Το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.  

2. ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών χρήσεων 

(2016-2017-2018) όπως αυτά καταχωρούνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν αντίστοιχα οικο-

νομικά στοιχεία με τα ως άνω αναφερόμενα. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφο-

ρά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να 

καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η 

προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου, δεν 

διαθέτουν, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη οικονομική επάρκεια, αποκλείο-

νται από την συνέχεια της διαδικασίας.    

3. Επαγγελματική Ικανότητα 

Η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβο-

λαίων που έχει συνάψει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ΜΕΣΑ στα τρία τελευταία έτη (2016-2017-2018) και 

αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με τις ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη με την παρακάτω μορφή 

ανά έτος και ασφαλιστική κάλυψη:  

α/α 
Αριθμός 

Συμβολαίου 
Σύντομη περιγραφή ασφαλιστικών καλύψεων 

Διάρκεια Παροχής  
Υπηρεσιών (από – έως) 

Συνολικά 
(Μεικτά) Ασφάλιστρα 

     

     

     

Ως μέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 

εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής δυνατότητας 

εκάστου προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, ενόψει και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν λόγω 

υπηρεσία. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε άρθρο 14 

(Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 
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Άρθρο 12ο 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστά-

σεις του άρθρου 10 και β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 11 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 (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Φ.Ε.Κ. Β΄/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα, 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 Α-

πόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. Β1 – Β4, όταν αυτό απαιτεί-

ται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλ-

λεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και αποτελεί προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της παρούσης διακήρυξης 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονο-

μικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι 

δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χρήση προηγμένης ηλε-

κτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύ-

ναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ή περισσότερων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ Γ), δεόντως συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το 

δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέ-

ρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον 

είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθέ-

να από αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το έντυπο και τις οδηγίες 

που επισυνάπτονται στο τέλος του ΤΕΥΔ. 

Το ΤΕΥΔ για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα συμπληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1. είτε με τη συμπλήρωση του αρχείου .doc που δίνεται με την παρούσα διακήρυξη και έχει αναρτηθεί ως συ-

νημμένο έγγραφο στον ηλεκτρονικό χώρου του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το αρχείο αυτό έχει α-

ναρτηθεί, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr). 

2. είτε με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και τη χρήση του αρχείου (σε μορφή αρχείου .xml), που, επίσης, 

δίνεται στον ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

στον ιστοχώρο που δημοσιεύεται η παρούσα διακήρυξη. 

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, το ΤΕΥΔ θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά 

συμμετοχής σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομι-

κού φορέα. 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, στον ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα αναρτηθούν και οι υπ’ αριθ. 15 & 23 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

Άρθρο 13ο 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια και την επαγγελματική ικανότητα των άρθρων 11.2 & 11.3. αντίστοιχα της παρούσης, να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευ-

σης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτή-

ματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζο-

νται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχό-

ντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων 

οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 

Άρθρο 14ο 

Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζο-

http://www.galatsi.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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νται στα άρθρα 9 έως 11 της παρούσας διακήρυξης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβο-

λή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 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 α-

πευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατί-

θεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευ-

σης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέ-

σει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά-

τους-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 

παράγραφο 1 του άρθρου 10 της παρούσας. 

β) για την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας, πιστοποιητικό (φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότη-

τας) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει 

να προσκομίσει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η 

προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

γ) για την παρ. 3 του άρθρου 10 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονι-

σμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς1. 

δ) για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. 

ε) για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά της περίπτωσης 

β΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκα-

στική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικα-

στική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες δια-

τάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

                                            
1  Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε από την παρ. 46 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

(Φ.Ε.Κ.-52 Α΄/1-4-2019): «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχε-
τικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.». 
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Εσόδων. 

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 περ. α΄ - θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 

10 της παρούσας, 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 οργανι-

σμού 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 4 του άρθρου 

10 της παρούσας. 

στ) για την παράγραφο 8 του άρθρου 10 της παρούσας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 11.1. της παρούσας (Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγ-

γελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πο-

λύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού & 

β) άδεια λειτουργίας θεωρημένη από αρμόδια εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστο-

ποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτή-

ματος 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, συμβολαιογρά-

φου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-

στημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρ-

μόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομι-

κών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 11.2. της παρούσας (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρ-

κεια) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν:  

1. έκθεση του οικονομικού φορέα στην οποία να φαίνεται:  

i. H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ii. Το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.  
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2. ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών χρήσεων 

(2016-2017-2018) όπως αυτά καταχωρούνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν αντίστοιχα οικο-

νομικά στοιχεία με τα ως άνω αναφερόμενα. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφο-

ρά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να 

καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η 

προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου, δεν 

διαθέτουν, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη οικονομική επάρκεια, αποκλείο-

νται από την συνέχεια της διαδικασίας. 

Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 11.3. της παρούσας (επαγγελματική ικανότητα) οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει ο υποψήφιος οικονομικός φο-

ρέας ΜΕΣΑ στα τρία τελευταία έτη (2016-2017-2018) και αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με τις ζητού-

μενες από την παρούσα διακήρυξη με  την παρακάτω μορφή ανά έτος και ασφαλιστική κάλυψη:  

α/α 
Αριθμός 

Συμβολαίου 
Σύντομη περιγραφή ασφαλιστικών καλύψεων 

Διάρκεια Παροχής  
Υπηρεσιών (από – έως) 

Συνολικά 
(Μεικτά) Ασφάλιστρα 

     
     
     

Ως μέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 

εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής δυνατότητας 

εκάστου προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, ενόψει και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν λόγω 

υπηρεσία. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περί-

πτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προ-

βλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.6. Ημερομηνίες έκδοσης των δικαιολογητικών μειοδότη. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω και α-

φορούν: α) το απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ και γ) τα πιστοποιητικά της αρμόδιας δι-

καστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθά-

ριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικα-

σία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβα-

σμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί κατά 

τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, ήτοι έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν το πιστοποιητικό επιμελητηρίου και μητρώου, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπρο-

σώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποί-

ηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Άρθρο 15ο 

Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβά-

νουν2: 

α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/20163, σύμφωνα με το άρθρο 12.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό 

πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .doc, στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, 

β) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9.2. της παρούσας διακήρυ-

ξης, 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, 

δικαιολογητικά, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην έ-

νωση. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφο-

ρά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf και προ-

σκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς τους, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συν-

ταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτι-

κά, είναι η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς εκάστου υποψηφίου 

αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως (μέσω της «Επι-

κοινωνίας» του Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγρα-

φα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέ-

τουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σημαίνονται από αυτούς με χρήση του σχετι-

κού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοι-

χεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την υπ’ 

                                            
2 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
3 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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αριθ. 26/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων) 

και το άρθρο 5 της παρούσης Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδια-

γραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η κα-

ταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφε-

ρόμενα στην ανωτέρω Μελέτη4 5. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολα-

βίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν6. 

 

Άρθρο 16ο 

Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης διακήρυξης.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί ανα-

λυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή 

pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβα-

σης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (κατ’ έτος) της σύμβασης, 

όπως αυτός καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον Δήμο στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 17ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μη-

νών 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 τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9.2. 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 τελευ-

                                            
4 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
5 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Μελέτη. 
6 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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ταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 

Άρθρο 18ο 

Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού – Αποσφράγιση των προσφορών 

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών, ήτοι στις 8 Νοεμβρίου 2019 (8-

11-2019) και ώρα 11:00 π.μ., το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), μέσω των πι-

στοποιημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μελών της, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, σύμφωνα δε με το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α΄/1-4-2019), αποσφραγίζονται οι φά-

κελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων. 

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγρα-

φα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προ-

σφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολό-

γηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο 

στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υ-

πο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 



- 23 - 
 

των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 

και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή α-

πόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς 

έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρό-

σκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονο-

μικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφο-

ρά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινω-

νίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και α-

ξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της πα-

ρούσας. 

 

Άρθρο 20ο 

Πρόσκληση για υποβολή Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίη-

ση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιο-

λογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρού-

σης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11 της παρούσης, τα οποία 

(πιστοποιητικά) είναι τα ακόλουθα: 

α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα: 

i. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό 

πρόσωπο ή τα νομικά πρόσωπα (αν πρόκειται για ένωση νομικών προσώπων) έναντι των τρίτων (νόμιμη 

εκπροσώπηση), εφόσον δεν πρόκειται για προσωπική εταιρία ή φυσικό πρόσωπο. 

ii. Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου του διαγωνι-

ζόμενου νομικού προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ορίζεται ο νό-

μιμος εκπρόσωπος ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της προσφοράς. Το πρακτικό θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ή των διοριζομένων περί αποδοχής του διορισμού του / τους. 

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

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έ-

χουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 τα φυσικά πρόσωπα, 

 οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε., 

 οι διαχειριστές των Ε.Π.Ε., 
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 οι διαχειριστές των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 

 ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., 

 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών & 

 (σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου) οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώ-

πιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμ-

μένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που 

θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προ-

κειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Η 

ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-

σεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομι-

κού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ-

σφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

ε. Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχεί-

ρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθά-

ριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 

στ. Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

ζ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή-

μερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερό-

τητα), κατά την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

η. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πο-

λύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

θ. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης, υπογε-

γραμμένη ψηφιακά. 

ι. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του μειοδότη Νομικού Προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθε-

στώς νομικών περιορισμών, υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

ια. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του μειοδότη σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α, 

υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

ιβ. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας της Ασφαλιστικής Εταιρείας. 

ιγ. Ισολογισμούς που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν τις διαχειριστικές χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών 

(2016 – 2017 – 2018). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ασκεί την επαγγελματική δραστη-

ριότητα για λιγότερες από τρεις (3) διαχειριστικές, υποχρεωτικά όμως για τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική 

χρήση, θα προσκομίσει αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς της/των χρήσης/σεων αυτής/ών. 

ιδ. Κατάσταση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που έχει συνάψει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέσα 

στα τρία τελευταία έτη (2016 – 2017 – 2018) τα οποία θα αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με αυτές 

που αναφέρει η συνημμένη στην παρούσα Διακήρυξη, υπ’ αριθ. 26/2019 Μελέτη. Στη Μελέτη αυτή (Τεχνική 

Έκθεση, σελ. 3) περιγράφεται το πως θα συνταχθεί η Κατάσταση αυτή. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (δ) και (ζ) εκδί-

δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση. 

2. Αν δεν προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο και δεν αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυ-

τά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώ-

σει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρ-

χή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 

Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και κα-

ταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρ-

θρο 9 της παρούσης, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσης ή η μη πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να 

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

δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του 

Ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμό-

διο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου αυ-

τού είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δι-

καιολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση κα-

τακύρωσης του διαγωνισμού. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

και αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 21ο 

Λόγοι απόρριψης των 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 συγκε-

κριμένα στα άρθρα 2.2. (Κριτήριο Ανάθεσης), 15 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 16 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 17 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 19 & 20 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 21 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθε-

σμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας και το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορι-

σμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου 10.4. περ. γ΄ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονο-

μικών 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 διακή-

ρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

Άρθρο 22ο 

Ανακήρυξη Αναδόχου 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης, ο ανάδοχος ανακηρύσσεται 

με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται τόσο στον εν λόγω ανάδοχο όσο και στους 

λοιπούς υποψηφίους. 

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

3. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμ-

βασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 22 της παρούσης. 

4. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δύναται να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με αιτιολογημένη 

απόφασή του. 

 

Άρθρο 23ο 

Προδικαστική Προσφυγή – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-

σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδι-

κώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής7, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 

η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 

αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέ-

ρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης8. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά9 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επι-

συνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέ-

ρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών10. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύ-

γοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της α-

πόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικα-

στικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 

προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώ-

του εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρι-

σμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 

του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδε-

ται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής11. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ12. 

                                            
7 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
8 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
9 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
10 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
11 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016. 
12 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξε-

ων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά13. 

 

Άρθρο 24ο 

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 αναμορφώ-

σει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλ-

μα ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 25ο 

Υπογραφή της Σύμβασης – Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 

1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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, καταπίπτει υπέρ 

του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (δηλαδή την προσφορά με το αμέσως επόμενο 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτω-

ση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς, εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκ-

φράσει εγγράφως την αντίρρησή του. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται 

με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 

αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 

αποδεκτές. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας 

λήξης των ασφαλιστηρίων της προηγούμενης χρονιάς. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

εξής: 

 Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

                                            
13 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 
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 Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

 Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 

 Την συμφωνηθείσα τιμή. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 Τον τρόπο παραλαβής. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 

 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή από το νόμιμο Αναπληρωτή του. Η σύμβαση τροποποιεί-

ται μόνον όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη 

ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 26ο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για 

χρηματικό ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της πα-

ρούσας Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 (28.02.2022). 

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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώ-

πιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Άρθρο 27ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Περιβάλλο-

ντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων) του Δήμου, η οποία 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 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 του ν. 4412/2016. 

Η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι 

της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμ-

βασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 

που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύμβασης. 
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Άρθρο 28ο 

Παραλαβή ασφαλιστήριων συμβολαίων 

Η παραλαβή των ασφαλιστήριων συμβολαίων διενεργείται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016. Η παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνει το αργότερο μέχρι: 

 τις 17.02.2020 όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για το χρονικό διάστημα από 18.02.2020 έως 

17.02.2021 & 

 τις 17.02.2021 όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για το χρονικό διάστημα από 18.02.2021 έως 

17.02.2022. 

 

Άρθρο 29ο 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαί-

ωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορί-

ζεται στην ειδική πρόκληση,  

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέ-

τουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και πε-

ριλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθε-

σμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχλη-

ση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 

προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτω-

ση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλε-

σης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμη-

θειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότε-

ρα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

 

Άρθρο 30ο 

Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα 
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αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 31ο 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβα-

σης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδό-

τησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 32ο 

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 10.1. της παρούσης 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. 

 

Άρθρο 33ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανά έτος από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, ύστερα 

από την έκδοση χρηματικού εντάλματος. Πιο συγκεκριμένα: 

 με την παραλαβή των ειδικών σημάτων ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 18.02.2020 έως 17.02.2021 

καθώς και των σχετικών αποδείξεων & 

 με την παραλαβή των ειδικών σημάτων ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 18.02.2021 έως 17.02.2022 

καθώς και των σχετικών αποδείξεων. 

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 34ο 

Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, οι οποίες θα καταβληθούν 

από αυτόν κατά την εξόφληση των τιμολογίων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

              ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
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                                          ΤΙΤΛΟΣ  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2020 -2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 190.000,00 €   

 

       Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

      

 

 

 

 

 

      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΝΙΟΥ 

Πολίτικος Μηχανικός ΕΜΠ  
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                                       ΓΑΛΑΤΣΙ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2 0 1 9  
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα έκθεση αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτων και Δ.Χ. οχημάτων–μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου   για 

δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η απόλυτη ασφάλεια των 

εργαζομένων και των πολιτών καθώς και η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου , επιπλέον 

η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.   

Η εργασία έχει CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης και η εκτέλεση της θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 Τους γενικούς όρους ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.489/76, Ν.614/77, Ν.440/70. 

 Το Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003. 

 Το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για 

την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». 

 Ν.2505/97/τ. Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.  

 Ν.2539/97/τ Α’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Π.Δ. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα 

Π.∆.1091/81και 118/85. 

 Το Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/0903-

1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.». 

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής    

Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ 4 του άρθρου 

209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 καθώς και την παρ 9 εδ. β  

του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με 

το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 

τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2019 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙ-                                       

 ΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε το  

έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16,  κράτηση ύψους 0,06%, στις 

συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης. 

 Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 

Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.  

 Του Ν. 4152/13 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

 Τις διατάξεις του Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως    

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το N.4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 

ιδιαίτερα του 69ου άρθρου . 

 Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 € και θα δεσμευθεί από τον Προϋπολογισμό 

του Οικονομικού Έτους 2020 και του 2021   

 Κ.Α. 20.6253.0001 ποσού 140.000,00€ και  

 Κ.Α. 10.6253.0001 ποσού 50.000,00€ αντιστοίχως. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εκτιμωμένη εμπορική αξία των οχημάτων έχει ως εξής: 

Σε ότι αφορά τα οχήματα που αποκτήθηκαν από τον Δήμο Γαλατσίου το 2019 έχουν την ακόλουθη 

εμπορική αξία 

A
/A

 

OXHMA 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΗΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

1ΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ   

ΙΠΠΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 

1 
MINI ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Karsan JEST+ 2019 170HP 14 90.000,00€ 

2 
MINI ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Karsan JEST+ 2019 170HP 14 90.000,00€ 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB 

 

1 JCB JCB 
3CX ECO 

CONTRACTOR 
2019 110HP 2 89.900,00€ 

A/A OXHMA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

1ΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ   

ΙΠΠΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  

 

1 ΣΑΡΩΘΡΟ NILFISK 
404D-15 

(GM36/3000) 
2019 35,5 HP 2 73.780,00€ 

2 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

MITSUBISHI 

(FUSO) 
CANTER 7C15 2019 147 HP 2 70.060,00€ 
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Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα που δεν αναγράφεται παραπάνω η ασφαλιστική αξία ισχύει η τρέχουσα 

εμπορική αξία. 

Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφόμενων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση 

ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Γαλατσίου κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα 

επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, 

σύμφωνα µε το Ν.2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των 

ενδιαφερομένων µε επίσημα έγγραφα.  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Το Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός φορέας 

απαιτείται:  

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμη επαγγελματική Οργάνωση που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής του.  

(β) Να διαθέτει άδειας λειτουργίας θεωρημένη από αρμόδια εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος). 

2. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Όσον αφορά οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας απαιτείται:  

(α) H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης και οι εμπορικές της επιδόσεις.  

(β) Οι ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών 

χρήσεων (στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας). Σε περίπτωση που ασκείται οικονομική δραστηριότητα 

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων και πάντως μεγαλύτερη της μίας (1), τότε προσκομίζονται 

ανάλογα δικαιολογητικά της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την κατάθεση:  

1. Έκθεσης του οικονομικού φορέα στην οποία να φαίνεται:  

i H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ii Το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.  

2. Ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών 

χρήσεων (2016-2017-2018) όπως αυτά καταχωρούνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 

αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία με τα ως άνω αναφερόμενα. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που 

υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει 

εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως 

προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου, δεν διαθέτουν, αιτιολογημένα, κατά την κρίση 

της αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη οικονομική επάρκεια, αποκλείονται από την συνέχεια της διαδικασίας.    

3. Κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

ΜΕΣΑ στα τρία τελευταία έτη 2016-2017-2018 και αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με τις 

ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη με  την παρακάτω μορφή  ανά έτος και ασφαλιστική κάλυψη:  
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α/α Αριθμός 

Συμβολαίου 

 

Σύντομη περιγραφή ασφαλιστικών καλύψεων  

 

Διάρκεια 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

(από - έως) 

Συνολικά 

(Μεικτά) 

Ασφάλιστρα 

     

     
 

Ο μέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 

εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής δυνατότητας 

εκάστου προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, ενόψει και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν 

λόγω υπηρεσία.  

 

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί και 

είναι τα εξής: 
 

Σ
Τ

Ο
Λ

Ο
Σ

 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ   
ΙΠΠΟΙ 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
  

1 ΚΗΗ 6227 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2015 46 

2 ΚΗH-1379 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO 1993 33 

3 ΚΗΟ-2696 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO 1993 33 

4 ΚΗΟ-3228 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1995 57 

5 ΚΗΟ-3229 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1995 57 

6 ΚΗΥ-8299 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1996 88 

7 ΚΗΥ-8321 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1997 36 

8 ΚΗΥ-8480 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1997 66 

9 ΚΗΙ- 3484 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2002 38 

10 ΚΗΙ - 2691 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2002 72 

11 ΚΗΙ - 6922 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2004 35 

12 ΚΗΙ - 6936 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2004 35 

13 ΚΗΗ 1018 ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 2009 40 

14 KHH 6223 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2015 40 

15 KHH 6226 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAF 2015 40 

16 ΚΗΗ 1838 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2009 41 

17 ΚΗΗ 1839 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2009 41 

18 KHI 9554 ΑΠΟΡ/ΡΟ MITSUBISHI 2006 23 

19 KHH 6196 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2014 38 

20 KHH 6197 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2014 38 



5 

 

Β'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ     

21 ΚΗΟ-3033 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
VOLVO 1993 33 

22 ΚΗΟ-3202 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
NISSAN 1995 8 

23 ΚΗΥ-8774 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
MERCEDES 1999 25 

24 ΚΗΙ - 3499 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
MITSUBISHI 2002 18 

25 ΚΗΙ - 6618 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡ 
IVECO 2005 35 

26 ΚΗΙ - 7018 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΓΑΝΤΖΟΣ 

ΑΡΠΑΓΗ 

VOLVO 2005 33 

Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΟΔΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
  

27 
ΜΕ 140311  MITSUBISHI 

(FUSO) 

2019 147  

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ    

28 
ΜΕ 140251  JCB 2019 110 

Ε'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ     

29 ME 96816 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 2007 OXHM.125 

30 ΜΕ- 30083 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ FIAT-COM 1985 OXHM.100 

ΣΤ΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ     

31 ΜΕ- 59030 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES 1999 
MHX.58 

OXHM.170 

32 ΚΗΟ -1010 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES 1992 36 

33 ΜΕ- 82909 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO 2004 
MHX.45 

OXHM.240 

Ζ΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ - ΣΚΟΥΠΕΣ     

34 ΜΕ- 53046 ΣΑΡΩΘΡΟ FORD 1993 
MHX.70 

OXHM.124 

35 ΜΕ- 131935 ΣΑΡΩΘΡΟ JONSTON 2015 MHX.158 

36 ΜΕ 140276 ΣΑΡΩΘΡΟ NILFISK 2019 35,5  

Η'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΟΥΛΜΑΝ     

37 ΚΗΙ - 2681 ΠΟΥΛΜΑΝ VOLVO 2002 43 

Θ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ   

38 ΚΗΗ 7798 ΜΙΝΙ ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
KARSAN 2019 170 

39 ΚΗΗ 7799 ΜΙΝΙ ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
KARSAN 2019 170 

Ι'   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.Ε.     
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40 ΚΗΟ-6499 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI 2003 12 

41 ΚΗΙ - 6072 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLKSWAGEN 2003 10 

42 ΚΗΙ - 6073 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLKSWAGEN 2003 10 

43 ΚΗΙ - 5867 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 2004 11 

44 KHI 7074 

ΒΑΝ 

9ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

HYUNDAI 2006 16 

45 KHH 7808 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
15ΘΕΣΕΩΝ 

FIAT-IVECO 1996 17 

46 
KHH 7809 VAN 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
CITROEN 2000 14 

47 KHI 9782 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 2008 10 

Κ'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ     

48 ΖΚΗ-900 

ΔΙΚΥΚΛΟ 

YAMAHA 1999 
102cc  

 

49 ΙΖΟ-309 YAMAHA 2002 102cc  

50 ΙΡΕ-0090 YAMAHA 2005 110cc  

51 ΙΡΕ-0091 YAMAHA 2005 110cc  

52 ΙΡΕ-0092 YAMAHA 2005 110cc  

53 MIN 0033 YAMAHA 2006 125cc    

54 ΧΥΝ 829 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ 

PIAGGIO 2009 218cc    

55 ΧΥΝ 830 PIAGGIO 2009 218cc   

56 ΧΥΝ 831 PIAGGIO 2009 218cc   

57 ΧΥΝ 832 PIAGGIO 2009 218cc   

 
                                                                            Γαλάτσι   Οκτώβριος  2019                     

 
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 H Συντάξασα &  

    Αναπληρώτρια Προϊστάμενη                                                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

Τμήματος  Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων                                        & Ποιότητας Ζωής                        

                                                     

                                                                                                                  

  Βασιλική Ράνιου                                                                                         Μαρκόπουλος Γεωργιος                          

Πολιτικός Μηχ/κος ΕΜΠ                                                                               Πολιτικος Μηχ/κος Τ.Ε .  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για  τα  αυτοκίνητα  του ΠΙΝΑΚΑ 1  της τεχνικής έκθεσης θα  υπάρχουν  οι  εξής  ασφαλιστικές  καλύψεις  με   ποσά 

(ως τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) : 
 

1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

α )  Σωματικές  βλάβες  τρίτων  &  επιβαινόντων :  1.220.000,00  € 

     β )  Υλικές  ζημιές  τρίτων     :  1.220.000,00  € 

 

2.  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. 

α )  Σωματικές  βλάβες  τρίτων  &  επιβαινόντων :  1.220.000,00  € 
 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΤΥΧΗΜΑ  ΟΔΗΓΟΥ  

    α )  Θάνατος                               :  15.000,00 € 

ή   Μόνιμη  ολική  ανικανότητα    :  15.000,00 €  

ή    Μόνιμη  μερική  ανικανότητα :  15.000,00 € 
 

4.  ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (πλην δικύκλων). 

5.  ΠΥΡΟΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.  

Με αποζημίωση σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος εφόσον καλύπτεται από το ποσό του 

ασφαλίσματος. 

6.  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

7. ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Ι.Χ. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

 Θα καλύπτεται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.- Φιλικός Διακανονισμός) για το σύνολο των ασφαλιζόμενων 

οχημάτων. 

 Σε όποια οχήματα από τα πλυντήρια κάδων, σάρωθρα, καλαθοφόρα, απορριμματοφόρα, γερανός,  φορτηγά & 

βυτιοφόρο,  η άδειά τους αναγράφει ότι εκτός από το όχημα υπάρχει εργαλείο ή υπερκατασκευή θα υπάρχει «κάλυψη  

εργαλείου» (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) δηλ. 

α) Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 

1.000.000,00€ 

β) Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 1.000.000,00€. 

 Τρίτοι θεωρούνται οι πάντες , είτε επιβαίνουν , είτε όχι στο καλυπτόμενο όχημα πλην του ιδιοκτήτη , του 

οδηγού και του νόμιμου εκπρόσωπου προκειμένου περί εταιρειών. 
 

 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2019 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙ-                                       

 ΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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 Σωματικές βλάβες: Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αναφέρθηκε στην ευθύνη για τις σωματικές βλάβες, 

καθώς και στον θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος , 

καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το όχημα καθώς και για τους επιβαίνοντες. 

 Υλικές ζημιές: Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε 

περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το καλυπτόμενο όχημα σε 

πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους. 

 

8. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ – 2681 και ΚΗΟ-6499 επειδή βγαίνουν και 

εκτός ορίων του νομού Αττικής 

 

                                                                            Γαλάτσι   Οκτώβριος  2019                     

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                 H Συντάξασα &  

    Αναπληρώτρια Προϊστάμενη                                                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

Τμήματος  Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων                                        & Ποιότητας Ζωής                        

                                                     

                                                                                                                  

 

  Βασιλική Ράνιου                                                                                         Μαρκόπουλος Γεωργιος                          

Πολιτικός Μηχ/κος ΕΜΠ                                                                               Πολιτικος Μηχ/κος Τ.Ε .  
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων του Δήμου. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει τα οχήματα που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται 

στο ποσόν των 170.000,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2020 έως και 2021. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Γαλατσίου και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα 

αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.    

Άρθρο 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:  

 Τους γενικούς όρους ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.489/76, Ν.614/77, Ν.440/70. 

 Το Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003. 

 Το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 

διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την 

ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». 

 Ν.2505/97/τ. Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.  

 Ν.2539/97/τ Α’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Π.Δ. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81και 118/85. 

 Το Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/0903-1999), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.». 

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής    

Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ 4 του άρθρου 209 

του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 καθώς και την παρ 9 εδ. β  του άρθρου 

209 του Ν. 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με το 

οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2019 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙ-                                       

 ΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 

τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 

335). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε το  έβδομο εδάφιο της παρ. 

3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16,  κράτηση ύψους 0,06%, στις συμβάσεις που υπάγονται 

στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης. 

 Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 

Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.  

 Του Ν. 4152/13 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

 Τις διατάξεις του Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως    

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το N.4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 

ιδιαίτερα του 69ου άρθρου . 

 Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 3ο : 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

α. Διακήρυξη διαγωνισμού  

β. Τιμολόγιο προσφοράς.  

γ. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ. Τεχνική έκθεση  

ε. Τεχνικές προδιαγραφές 

στ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Άρθρο 4ο : 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24)  μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού χρόνου θα ασφαλίζονται όλα τα νεοαποκτηθέντα, μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα 

με τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις και ασφάλιστρα. 

 

 

Άρθρο 5 ο :  

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

ισχύος (4) τεσσάρων  μηνών από την έκδοσή της, που θα αναλογεί στο 2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 

3.800,00 €. Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει 

στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατσίου, κατόπιν πρόσκλησης να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της 
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σύμβασης ίση προς πέντε επί της εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 

προαίρεσης. Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού διαπιστωθεί η καλή 

εκτέλεση του συνόλου της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  

συμβαλλόμενους.   

Άρθρο 6 ο : 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Χρόνος εγγύησης ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.   

Άρθρο 7 ο : 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης έως και 24  μήνες μετά από αυτή.     

Άρθρο 8 ο : 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Γαλατσίου που θα αποκτηθούν 

στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό  διάστημα από την αναγγελία προς αυτόν με  έγγραφη 

βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους 

και τιμές ασφάλισης με αυτή της προσφοράς του.     

Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 

επί πλέον υπηρεσίες χωρίς αντίρρηση.  

Επίσης η ποσότητα της υπηρεσίας μπορεί να μειωθεί κατά 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την 

κυκλοφορία.   

Άρθρο 9 ο : 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν 

προκύψει εξ΄ οιασδήποτε αιτίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αττικής. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται 

υπέρ του Δήμου Γαλατσίου εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις. 

Άρθρο 10 ο : 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις.      

Άρθρο 11ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει θα γίνει τμηματικά ανά έτος από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, 

κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος, μετά την παραλαβή των ειδικών σημάτων ασφάλισης καθώς και των 

σχετικών αποδείξεων. 

Η πιο πάνω δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου για τα οικ. έτους 2020 και 2021.  

 
                                                                            Γαλάτσι   Οκτώβριος  2019                     

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                 H Συντάξασα &  

    Αναπληρώτρια Προϊστάμενη                                                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

Τμήματος  Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων                                        & Ποιότητας Ζωής                        

                                                     

                                                                                                                  

 

  Βασιλική Ράνιου                                                                                         Μαρκόπουλος Γεωργιος                          

Πολιτικός Μηχ/κος ΕΜΠ                                                                               Πολιτικος Μηχ/κος Τ.Ε .                              
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

Σ
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ΑΡ.ΚΥΚΛ. 
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚ

ΕΥΑΣΤΗ

Σ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΙΠΠΟΙ ΠΟΣΟ 

Δ
Ε

Σ
Μ

Ε
Υ

Σ
Η

 

Π
Ο

Σ
Ο

Υ
 

Α
Ν

Α
 Κ

Α
 

Α' 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ       

1
4
0

.0
0
0

,0
0

 €
 

K
.A

. 
2
0

.6
2
5

3
.0

0
0
1
 

1 ΚΗΗ 6227 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2015 46 4.000,00 € 

2 ΚΗH-1379 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO 1993 33 4.000,00 € 

3 ΚΗΟ-2696 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO 1993 33 4.000,00 € 

4 ΚΗΟ-3228 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1995 57 4.000,00 € 

5 ΚΗΟ-3229 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1995 57 4.000,00 € 

6 ΚΗΥ-8299 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1996 88 4.000,00 € 

7 ΚΗΥ-8321 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1997 36 4.000,00 € 

8 ΚΗΥ-8480 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1997 66 4.000,00 € 

9 ΚΗΙ- 3484 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2002 38 4.000,00 € 

10 ΚΗΙ - 2691 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER 2002 72 4.000,00 € 

11 ΚΗΙ - 6922 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2004 35 4.000,00 € 

12 ΚΗΙ - 6936 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2004 35 4.000,00 € 

 

   

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ     26 /2019 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                       
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13 ΚΗΗ 1018 ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 2009 40 4.000,00 € 

14 KHH 6223 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO 2015 40 4.000,00 € 

15 KHH 6226 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAF 2015 40 4.000,00 € 

16 ΚΗΗ 1838 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2009 41 4.000,00 € 

17 ΚΗΗ 1839 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2009 41 4.000,00 € 

18 KHI 9554 ΑΠΟΡ/ΡΟ MITSUBISHI 2006 23 4.000,00 € 

19 KHH 6196 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2014 38 4.000,00 € 

20 KHH 6197 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2014 38 4.000,00 € 

Β'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ       

21 ΚΗΟ-3033 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
VOLVO 1993 33 3.000,00 € 

22 ΚΗΟ-3202 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
NISSAN 1995 8 3.000,00 € 

23 ΚΗΥ-8774 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
MERCEDES 1999 25 3.000,00 € 

24 ΚΗΙ - 3499 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
MITSUBISHI 2002 18 3.000,00 € 

25 ΚΗΙ - 6618 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡ 
IVECO 2005 35 3.000,00 € 

26 ΚΗΙ - 7018 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΓΑΝΤΖΟΣ 
VOLVO 2005 33 3.000,00 € 

Γ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
      

27 ΜΕ 140311 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΠΕ

ΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩ

Ν 

MITSUBISH

I (FUSO) 
2019 147  3.000,00€ 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ     

28 ΜΕ 140251 JCB JCB 2019 110 3.000,00€ 

Ε' 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
   

29 ΜΕ- 30083 ΚΑΛΑΘΟΦ FIAT-COM 1985 ΟΧΗΜ 100 3.000,00 € 

30 ME 96816 ΚΑΛΑΘΟΦ NISSAN 2007 ΟΧΗΜ 125 3.000,00 € 
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ΣΤ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ       

31 ΚΗΟ -1010 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES 1992 36 3.000,00 € 

32 ΜΕ- 59030 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES 1999 
MHX.58 

OXHM.170 
3.000,00 € 

33 ΜΕ- 82909 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO 2004 
MHX.45 

OXHM.240 3.000,00 € 

Ζ΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ - 

ΣΚΟΥΠΕΣ 
      

34 ΜΕ- 53046 ΣΑΡΩΘΡΟ FORD 1993 
MHX.70 

OXHM.124 
4.000,00 € 

35 ΜΕ- 131935 ΣΑΡΩΘΡΟ JONSTON 2015 ΜΗΧ.158 4.000,00 € 

36 ΜΕ 140276 ΣΑΡΩΘΡΟ NILFISK 2019 35,5 3.000,00€ 

  

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ (K.A. 20.6253.0001) 

ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KAI TA OΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΝΕΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ  

10.000,00 

€ 

Η'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΟΥΛΜΑΝ       

5
0

.0
0
0

,0
0

 €
 

Κ
.Α

. 
1
0

.6
2
5

3
.0

0
0
1

  
 

37 ΚΗΙ - 2681 ΠΟΥΛΜΑΝ VOLVO 2002 43 8.000,00 € 

Θ΄        

38 
ΚΗΗ 7798 ΜΙΝΙ ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
KARSAN 2019 170 

4.000,00€ 

39 
ΚΗΗ 7799 ΜΙΝΙ ΑΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
KARSAN 2019 170 

4.000,00€ 

Ι'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.Ε.    

40 ΚΗΟ-6499 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI 2003 12 1.800,00 € 

41 ΚΗΙ - 6072 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
VOLKSWA

GEN 
2003 10 1.800,00 € 

42 ΚΗΙ - 6073 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
VOLKSWA

GEN 
2003 10 1.800,00 € 

43 ΚΗΙ - 5867 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 2004 11 1.800,00 € 

44 KHI 7074 
ΒΑΝ 9ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 2006 16 3.000,00 € 

45 KHH 7808 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

15ΘΕΣΕΩΝ 
FIAT-IVECO 1996 17 4.000,00 € 

46 KHH 7809 VAN ΚΛΕΙΣΤΟ CITROEN 2000 14 1.800,00 € 

47 KHI 9782 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 2008 10 1.800,00 € 
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Κ' 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΚΥΚΛΑ 

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΟ 
      

48 ΖΚΗ-900 

ΔΙΚΥΚΛΟ 

YAMAHA 1999 102cc 1 800,00 € 

49 ΙΖΟ-309 YAMAHA 2002 102cc 1 800,00 € 

50 ΙΡΕ-0090 YAMAHA 2005 110cc 1 800,00 € 

51 ΙΡΕ-0091 YAMAHA 2005 110cc 1 800,00 € 

52 ΙΡΕ-0092 YAMAHA 2005 110cc 1 800,00 € 

53 MIN 0033 YAMAHA 2006 125cc 2      800,00 € 

54 ΧΥΝ 829 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ 

PIAGGIO 2009 218cc   30 800,00 € 

55 ΧΥΝ 830 PIAGGIO 2009 218cc  30 800,00 € 

56 ΧΥΝ 831 PIAGGIO 2009  218cc  30 800,00 € 

57 ΧΥΝ 832 PIAGGIO 2009 218cc  30 800,00 € 

  

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ (K.A. 10.6253.0001) 

ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KAI TA OΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΕ ΝΕΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ  

8.200,00 € 

  
190.000,00€ 

  
 

         
Σημείωση: Οι τιμές ασφαλίστρων για τυχόν  νέα αυτοκίνητα ή οχήματα του Δήμου θα υπολογιστούν από συναφή οχήματα – 

μηχανήματα της προσφοράς του αναδόχου οι δε τυχόν μικρότεροι χρόνοι ασφάλισης ή λίγο μεγαλύτεροι θα υπολογιστούν 

αναλογικά. 

 

                                                                            Γαλάτσι   Οκτώβριος  2019                     

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                 H Συντάξασα &  

    Αναπληρώτρια Προϊστάμενη                                                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

Τμήματος  Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων                                        & Ποιότητας Ζωής                        

                                                     

                                                                                                                  

 

  Βασιλική Ράνιου                                                                                         Μαρκόπουλος Γεώργιος                          

Πολιτικός Μηχ/κος ΕΜΠ                                                                               Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε .  

 

 

 

 

 

 


		2019-10-23T10:50:59+0300




