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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ.
Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1010

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 18874/20.10.2020

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών
όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ. 122/2020 μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  44.000,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:    6.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.:    -----------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   50.000,00 ευρώ

CPV: 66514110–0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)
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Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Διακηρύσσει

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των

υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ.  122/2020  μελέτη του Γραφείου Κίνησης της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  για την

επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων &  μηχανημάτων του Δήμου

Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 – 2021», προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ και δικαιώματος

προαίρεσης ποσού προαίρεσης 6.000,00 ευρώ.

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 305
Τηλέφωνο 22923 20147
Φαξ 22920 69130
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr, nitsa@0135.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.lavreotiki.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΑΙΤΑΝΙΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

2. Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας  «ασφάλιση οχημάτων

και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

CPV: 66514110–0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

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

με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ.  122/2020

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προσφορά για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων εργασιών δεν γίνεται δεκτή .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’

αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

της παρούσας διακήρυξης.
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3. Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λιμάνι

Λαυρίου)  στις 2  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα Δευτέρα,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.

3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00.

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα

επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση ή

πρόσκληση.

4. Δημοσιότητα

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

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, θα καταχωρηθούν

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.3861/2010  και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

εφημερίδα του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .

5. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ .

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 44.000,00 ευρώ

Δικαίωμα προαίρεσης (αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του

Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση πρόσθετων

καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής): 6.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.: 0 (τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)

Συνολική Δαπάνη: 50.000,00 ευρώ

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου

Λαυρεωτικής τους ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 του

προϋπολογισμού έτους 2020 και τους αντίστοιχους του έτους 2021.

Για το έτος 2020 εκδόθηκαν οι κατωτέρω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:

Α-1305 ΩΔΒ4ΩΛ1-3ΚΕ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.210,00
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Α-1306 Ω9ΥΤΩΛ1-ΘΗΧ 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.265,55

Α-1307 ΨΝΚ9ΩΛ1-ΡΞΚ 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 18.714,96

Α-1308 ΩΦΑ3ΩΛ1-ΡΨΗ 30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.375,00

Α-1309 Ψ1Ρ1ΩΛ1-ΔΘΙ 70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.080,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.645,61

Το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021,

σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

6. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις:

ü Του Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ü Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

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

ü Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ . 318/1992 (Α΄161)

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

ü Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

ü του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ü Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

ü Του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ü Του Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
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ü Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

ü Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

ü Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

ü Του ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία”

ü Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

ü Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας ,  καθώς και

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις ειδικότερες διατάξεις:

ü Του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης

της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από

τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85

ü Του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί υποχρεωτικής

ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

ü Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»

ü Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»

ü Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά

με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

Επιπλέον ισχύουν:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16604/18.09.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την

περίοδο 2020 - 2021’’, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007340801

2. Η αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης

50.000,00 ευρώ.

3. Η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε
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η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη

δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος  2020.

4. Η υπ’  αριθμ.  1005/2020  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης Ανάληψης

Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα  ‘’ασφάλιση των οχημάτων και

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 - 2021’’.

5. Το υπ’ αριθμ. 18963/19.10.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής

6. Οι υπ’  αριθμ.  Α-1305,  Α-1306,  Α-1307,  Α-1308,  Α-1309  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

που εκδόθηκαν σε βάρος των ΚΑ δαπανών 10-6253,  15-6253,  20-6253,  30-6253  και 70-6253  του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

7. Η υπ’ αριθμ. 234/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.  122/2020  μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του

διαγωνισμού.

7. Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

· Η παρούσα Διακήρυξη.

· Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη.

· Η υπ’  αριθμ.122/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα

αυτής.

· Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

· Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

8. Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους Οικονομικούς Φορείς υποβάλλονται , το

αργότερο τέσσερις (4)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με

ηλεκτρονικό μήνυμα (nitsa@lavrio.gr & nitsa@0135.syzefxis.gov.gr) και απαντώνται αντίστοιχα.

Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν

ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

9. Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε

έγγραφο της Υπηρεσίας και οι πιθανές ενστάσεις που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα

είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση .

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί

ποινή απαραδέκτου,  να είναι νόμιμα επικυρωμένα,  είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της

διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης

της 05-10-61  (που κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984),  ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  Η

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου

53 του Κώδικα Δικηγόρων, είτε από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης

του εγγράφου ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα,  είτε από τη

μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν.

3712/2008.

10. Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα 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  & Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & 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 εγγυήσεις 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 οποίου

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
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία

διενέργειας 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 εγγύησης ολικά

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

απευθύνεται και στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής , τον αριθμό και

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

(Α) Εγγύηση Συμμετοχής

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72  παρ.  1α, Ν. 4412/2016) εκδίδεται υπέρ του

συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό  (2%) επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς είναι υποχρεωμένοι να

καταθέσουν εγγύηση,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, με

ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 1.000,00 ευρώ.

α) Αν, η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού , η προσφορά

δε γίνεται δεκτή.

γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα

(30)  ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι πέντε (5) μήνες.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον προσφέροντα να

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψη.

στ) Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της υπηρεσίας ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν

οδηγούν σε αποκλεισμό αν δε γεννάται σύγχυση.

ζ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον , συντρέχει

νόμιμη περίπτωση ήτοι,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος

αυτής,  ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση

δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στους αντίστοιχους όρους της παρούσης ή δεν προσκομίσει

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης.
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η)  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο,  με την προσκόμιση της

προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

θ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά :

i) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας

ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ii) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση επ’

αυτών.

(Β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,

συνυπολιζόμενης της προαίρεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το

συμβατικό χρόνο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

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

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016.

Για τις εγγυητικές επιστολές ισχύουν επιπλέον: η κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ

«υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης» και το αριθμ. πρωτ:

2756/23.05.2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ «διευκρινήσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12, ως προς

τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης».

11. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα

επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης

καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα,  σύμφωνα με το Ν.1569/82,  όπως

ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα και που είναι

εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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 καλύπτεται 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
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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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή

ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης

συνεργασίας με αυτήν.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες είτε διαμέσων πρακτόρων ,

διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016).

12. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων

Οικονομικός Φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο

του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,





11

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1  της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  309  της 25.11.2005,  σ.  15),  η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται στο άρθρο 2  της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν . 4198/2013 (Α΄ 215).

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα , οι υποχρεώσεις του

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει ,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , προσφέρων

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α)  εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.  2  του άρθρου 18  του Ν.

4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,  υπό την

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση ,

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του

λειτουργίας,

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

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48

του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής,  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),

(η)  εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ)  εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την

ακεραιότητά του,  για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του

Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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5. 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.

6. Οικονομικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

σύναψης της σύμβασης.

13. Κριτήρια Καταλληλόλητας

(i) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή

εμπορικά μητρώα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α ’ του Ν. 4412/2016.

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς απαιτείται πιστοποιητικό του οικείου

Επιμελητηρίου της έδρας τους.

Για κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο απαιτείται η εγγραφή του στο Επαγγελματικό

Επιμελητήριο της έδρας του (Π.Δ.190/2006).

Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της

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

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις .

Για Ενώσεις - Συνεταιρισμούς, απαιτούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος

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

 (ii) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν.

(iii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ü Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

ü Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός

ασφαλίσεων κλπ.)  πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων

ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με

αυτήν.

ü Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της

τελευταίας τριετίας, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών.
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14. Κριτήριο ανάθεσης

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

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην

αριθμ.122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

15. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 (λόγοι αποκλεισμού) και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του

Ν. 4412/2016.

Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ'  αριθ.  158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) και συμπληρώνεται από τους υποψήφιους Οικονομικούς

Φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της κατευθυντήριας οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α,  τα οποία είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει

τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.

Ενώσεις/Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που

συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία.

Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων

προς υπογραφή του.  Επισημαίνεται,  ωστόσο,  ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις

έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Β. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10

(Α) της παρούσας.

Γ. Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δ. Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων

κλπ.) θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών

διαμεσολαβεί και αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν.
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16. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα

τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή,  πριν από τη λήξη της,  με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ,  τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

17. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, με κατάθεσή τους

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής. Προσφορά που κατατίθεται μετά την παρέλευση

της προθεσμίας αυτής είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. Φάκελοι που

δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω δεν γίνονται δεκτοί .

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία,

δια εκπροσώπου κτλ.).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που

αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

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

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα -επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax

και e-mail - και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής).

Για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2020-

2021».

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: …./…..

Αριθμός Διακήρυξης: ………..

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
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(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον κυρίως

φάκελο.

Περιεχόμενο φακέλων

(α) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται

στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.

(β) ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 (iii) της παρούσας. Μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει

οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά,  που κρίνει ο προσφέρων ότι τεκμηριώνουν την

καταλληλόλητά του για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,  λόγω μεγάλου όγκου,  να τοποθετηθούν

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις

ίδιες ενδείξεις.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη

της προσφοράς.

(γ) ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει μόνο τα οικονομική στοιχεία της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της

αριθμ.122/2020 μελέτης).

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων ,

εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον  bonus malus και θα αναγραφεί αριθμητικά

και ανά όχημα.  Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή , σε

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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18. Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών ,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται ανωτέρω ,

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

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση , δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα

με τα αναφερόμενα στην παρούσα και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην

παρούσα

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου της περ. γ΄ παρ. 4 του άρθρου73 του

Ν.  4412/2016  και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,  καθώς και στην

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης.

19. Αποσφράγιση  και Αξιολόγηση Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  100 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3  της παρούσας.  Η αποσφράγιση

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα

της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «δικαιολογητικών συμμετοχής»,

καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές , καθώς και τα υποβληθέντα αυτών

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα

μέλη του οργάνου.
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Οι φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται , προκειμένου να αποσφραγισθεί σε ημερομηνία

και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των

τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,  μετά την

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών , αποσφραγίζονται σε

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,

μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες .

 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια , οι φάκελοι της

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα ανωτέρω στάδια δύναται να διενεργηθούν σε μία μόνο συνεδρίαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης

της Επιτροπής Διαγωνισμού και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

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 πρόσκλησης.  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 οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες

προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η

οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

20. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός

προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν,  τα δικαιολογητικά

κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος

παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
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Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,

ειδοποίησής του.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα

των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ, ότι πληροί, οι οποίες

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές),  δεν

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

21. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψει

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός

φορέας.

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 τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μπορεί

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη – μέλη ή της χώρες όπου δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας.

Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας εγκατάστασης του,  έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

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 αναφέρθηκαν ανωτέρω ,

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:

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

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

-  Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι .

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 ανωτέρω, 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
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εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων,  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν,  μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος .

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην

καταβολή εισφορών.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και

το ειδικό επάγγελμά τους,  που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)  μήνες πριν από την ημερομηνία

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Εάν πρόκειται για διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα (πράκτορες, μεσίτες, κλπ) το

πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θα πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο του

άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου. Στα

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

-       Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα

αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι

τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και

ΕΕ.

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΕ,  τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους,  το νομικό

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου .

22. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών , σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει

αποδεκτή προσφορά,  σύμφωνα με το άρθρο 100  του Ν.  4412/2016,  εκτός από τον προσωρινό

ανάδοχο.

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

εφόσον συντρέξουν συσσωρευτικά τα κάτωθι:
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ü άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 23  της

παρούσας ενστάσεων.

ü κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 21.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός

προθεσμίας είκοσι (20)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Το

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

23. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε

(5)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής

Αξιολόγησης Ενστάσεων,  σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221  του Ν.  4412/2016,  εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της

ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127  του Ν.  4412/2016.  Το

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η

ένσταση γίνει δεκτή.

24. Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η

παράλειψη.

25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

26. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον

αυτό κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει

το αίτημα του Δήμου.

27. 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 στην παρ.1  του άρθρου 73  του Ν.4412/2016  και,  ως εκ τούτου,  θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης τη 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.

28. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει σε δύο (2) δόσεις:

Η πρώτη (1η)  αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών ειδοποιητηρίων και η δεύτερη (2η) πριν την

έναρξη του δευτέρου εξαμήνου της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4364/2016, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον

ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή

της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους

χωρίς να απαιτείται όχληση και η «Ανάδοχος» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση των αντίστοιχων

ασφαλιστηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.
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Μετά την έκδοση των προβλεπόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παραλαβή τους,  η

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής , εφόσον δεν

διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα

έγγραφα της σύμβασης.

Τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ.

29. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου,  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 αν υπερέβη

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του

άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 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 όχληση,  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 έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση,  επιβάλλεται,  με απόφαση του

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

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της

σύμβασης,  και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%  της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β)  για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%  χωρίς ΦΠΑ επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα ,

γ)  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως .

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον

ανάδοχο έκπτωτο.

30. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις , δυνάμει των όρων

των άρθρων 29 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 34 (Απόρριψη παραδοτέων –

αντικατάσταση),  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)  ημερών από την ημερομηνία που

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.  Επί της προσφυγής,  αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή .

31. Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Γραφείο

Κίνησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία και θα εισηγείται στο εκάστοτε αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο του Δήμου 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.

32. Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη

της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα

του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

33. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές

ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,  η οποία θα πρέπει να είναι

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής , σύμφωνα με

τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του

άρθρου 218 του Ν.  4412/2016.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

34. Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα , που να είναι σύμφωνα

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή Αν η

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης,  η προθεσμία που

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του  25% της συνολικής διάρκειας της
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σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,  κηρύσσεται έκπτωτος και

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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195 00
Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην αριθμ.122/2020 μελέτη της Δ/νσης

Τεχν. Υπηρεσιών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου

Λαυρεωτικής», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις  2 Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα

Δευτέρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής.  Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00  και ώρα λήξης υποβολής των

προσφορών η 10:00.  Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη

ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα , χωρίς να προηγηθεί νέα

δημοσίευση ή πρόσκληση.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής

Κωδικός NUTS: EL 305

CPV: 66514110-0 «υπηρεσίας ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 44.000,00 ευρώ

Δικαίωμα προαίρεσης : 6.000,00 ευρώ. Αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην

ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής,  κατά την διάρκεια της σύμβασης,  καθώς και για την αντιμετώπιση

πρόσθετων καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής.

Φ.Π.Α.: 0

Συνολική Δαπάνη: 50.000,00 ευρώ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής τους

ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 των προϋπολογισμών ετών 2020 & 2021.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν .4412/2016, του

Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010.

Επίσημη γλώσσα: Ελληνική.

Εγγύηση συμμετοχής: ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος

προαίρεσης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 1.000,00 ευρώ.

Ισχύς προσφορών: Χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής των προσφορών.





Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr. Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο

και καταχωρείται στο ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής ,

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου , αρμόδια υπάλληλος: Γ.

Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 20 147, e-mail: nitsa@lavrio.gr.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ





ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

CPV : 66514110–0 (Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   122 / 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.000,00 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:   6.000,00 €

ΧΡΗΣΗ: 2020-21

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ





Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  ΕΚ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η νόμιμη ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων , οχημάτων

και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η απόλυτη

ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση

με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Κίνησης ο στόλος του Δήμου προς ασφάλιση ανέρχεται

συνολικά σε εβδομήντα δύο (72) οχήματα και μηχανήματα έργου.

Αναλυτική κατάσταση αυτών δίδεται στη συνέχεια.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνει με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη και είναι υποχρεωτικό

από το νόμο, θα συμπεριληφθεί στην τελική σύμβαση με τον ανάδοχο.

Όλα τα οχήματα θα καλυφθούν με τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

Α/Α Περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης Ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο

1 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες κατ’
άτομο

1.000.000 €

2 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές ανά ατύχημα 1.000.000 €

3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 30.000 €

4 Θραύση κρυστάλλων 1.500 €

5 Ολική και μερική κλοπή 10.000 €

Επιπλέον, όλα τα απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου – γερανοφόρα και καλαθοφόρα θα

ασφαλιστούν και για:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   122/ 2020





Α/Α Περιγραφή ασφαλιστικής κάλυψης Ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο

1 Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων κατά τη
λειτουργία τους ως εργαλείο

30.000,00 €

2 Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές τρίτων κατά τη λειτουργία
τους ως εργαλείο

10.000,00 €

Ειδικότερα:

Α- τα οχήματα των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με χρηματοδοτική μίσθωση:

1 ΚΗΙ 7311

2 KHI 7310

3 KHI 7307

4 ME 88161

5 KHI 7331

6 ME 92120

7 ME 94682

Πρόσθετες καλύψεις: τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή και πυρός.

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 1.000,00 ευρώ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Β - τα ΚΗΗ 5520 και ΚΗΟ 6053 επικαθήμενα για οδική βοήθεια από ατύχημα και βλάβη.

Γ- για τα δημοτικά λεωφορεία η ασφάλιση θα καλύπτει και τους επιβαίνοντες, βάση των θέσεων

του οχήματος.

Τυχόν επιπλέον προσφερόμενες καλύψεις πέραν των απαιτούμενων θα πρέπει να αναγράφονται

στην προσφορά των υποψήφιων αναδόχων.

Στις ασφαλιστικές καλύψεις δεν περιλαμβάνεται η νομική προστασία οδηγού  – οχήματος, σύμφωνα

με την 346/2006 πράξη του Ελ. Συνεδρίου, Τμ.7.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

του Δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στο ποσό των 44.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των

επιβαρύνσεων, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης 6.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση

έκτακτων καλύψεων και την ασφάλιση νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου που τυχόν

περιέλθουν στην κατοχή ή χρήση του Δήμου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2020 στους ΚΑ: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 και

τους αντίστοιχους του έτους 2021.

Ο ανάδοχος, εκτός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων που αναγράφονται στον πίνακα που

ακολουθεί,  έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος

Λαυρεωτικής κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Τα νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που τυχόν θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα

ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο





και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του

υπάρχοντος στόλου του Δήμου

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο όχημα ή μηχάνημα έργου αποσυρθεί από την κυκλοφορία ή

παραμείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική

του κάλυψη.

Ο συνολικό χρόνος σύμβασης θα είναι για διάστημα ενός (1) έτους με ημερομηνία έναρξης την 1η

Νοεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης την 31η Οκτωβρίου 2021.

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

περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, μεταφορά ασφάλειας

θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής.

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως δόθηκαν από το

Γραφείο Κίνησης του Δήμου, αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α Αριθμός
κυκλοφορίας

Bonus
Malus

Έτος 1ης

κυκλοφορία
ς

Φορολογήσιμ
η ισχύς

Εργοστάσιο
κατασκευής Κατηγορία

1. ΖΥΟ 0357 1 1999 1 FEDERAL ΜΗΧΑΝΑΚΙ
2. ΚΗΗ 2221 1 2009 40 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
3. ΚΗΗ 2286 1 2009 17 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
4. ΚΗΗ 5520 1 2010 96 MERCEDES ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

5. ΚΗΙ 3024 1 2001 40 IRIZAR ΠΟΥΛΜΑΝ
6. ΚΗΙ 3088 1 2002 66 MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ
7. ΚΗΙ 3092 1 2002 10 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
8. ΚΗΙ 3140 1 2003 17 FIAT IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ
9. ΚΗΙ 7307 4 2006 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
10. ΚΗΙ 7310 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
11. ΚΗΙ 7331 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
12. ΚΗΙ 9619 1 2006 44 FORD  ΥΔΡΟΦΟΡΟ
13. ΚΗΟ 5635 1 1993 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤOΦΟΡΟ

14. ΚΗΟ 6036 1 1990 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
15. ΚΗΟ 6039 1 1991 11 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

16. ΚΗΟ 6040 1 1991 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
17. ΚΗΗ-2348 1 1989 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
18. ΚΗΟ 6093 1 1998 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
19. ΚΗΥ 8431 1 1997 16 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
20. ΜΕ 112570 1 2009 90 IVECO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO
21. ΜΕ 117981 1 2010 136 ISUZU ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO
22. ΜΕ 42411 1 1990 89 JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΕΡΓΟΥ
23. ΜΕ 62327 1 2001 47 MERCEDES ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
24. ΜΕ 88151 1 2006 99 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO
25. ΜΕ 88161 1 2006 99 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ
26. ΜΕ 92120 1 2006 99 NISSAN ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ





27. ΜΕ 94682 1 2007 99 VOLVO ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
28. ΚΗΗ 2213 1 2007 20 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
29. ΚΗΗ 2285 1 1997 13 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
30. ΚΗΗ 5504 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
31. ΚΗΗ 5505 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
32. ΚΗΙ 3022 1 2001 70 BOVA ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
33. ΚΗΙ 3195 1 2004 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
34. ΚΗΟ 6171 1 2000 54 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
35. ΚΗΙ 7345 1 2006 47 IRIS BUS ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
36. ΚΗΟ 6032 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
37. ΚΗΗ-2342 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
38. ΚΗΟ 6144 1 1994 24 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ
39. ΜΕ-85932 1 2005 150 BUCHER CITY

SPIDER
ΣΑΡΩΘΡΟ

40. ΜΕ-101575 1 2008 17 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ
41. ΚΗΗ-5531 1 2011 35 IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ
42. ΚΗΙ-3165 1 2004 11 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
43. ΚΗΗ-2226 1 2010 13 SCODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
44. ΚΗΙ-3158 1 2003 16 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14

ΘΕΣΕΩΝ
45. ΜΕ-30416 1 1996 114 IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
46. ΚΗΙ-3057 1 2001 16 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
47. ΚΗΗ-2170 1 2008 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
48. ΚΗΗ-2171 1 2008 17 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ
49. ΚΗΟ-6022 1 1998 54 STAYER ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO
50. ΜΕ-123868 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤIKO
51. ΜΕ-123869 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
52. ΚΥ 7941 1 2010 17 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
53. ΚΗΙ-3056 1 2001 16 FORD ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
54. ΑΜ-55540 1 2009 100 CNH

INTERNATION
AL S.A.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

55. ΜΕ-59553 1 2000 11 BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
56. KHO-6037 1 1991 37 FORD ΣΚΟΥΠΑ
57. ΜΕ-92119 1 2005 56 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ
58. ΚΗΗ-1687 1 2009 10 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ
59. ΚΗΗ-1688 1 2011 15 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ
60. ΚΗΗ-1689 1 2016 11 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
61. ΚΗΙ-7311 1 2006 18 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
62. ΚΗΙ-5545 1 2000 17 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
63. ΜΕ-66326 1 2002 99 CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
64. ΚΗΗ-5613 1 2011 12 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
65. ΚΗΗ-5586 1 2009 17 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
66. ΚΗΗ-2328 1 1997 84 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
67. ΝΧΑ-6040 1 1991 8 MERCEDES ΕΛΚΥΣΤ.+ΕΠΙΚΑΘ.

ΚΛΕΙΣΤΟ
68. ΚΗΗ-5616 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
69. ΚΗΗ-5617 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ





70. ΚΗΗ-5618 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
71. ΚΗΗ-9045 1 2020 46 Μ.Β.AROCS ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
72. ΜΕ-139549 1

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
Αρχ/κτων Μηχ/κος

ΠΕ Α





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων και

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα

Ι (συμπεριλαμβανομένων όλων των

επιβαρύνσεων)

Τεμάχιο       72 44.000,00

2 Δικαίωμα προαίρεσης Κατ’ αποκοπή 1 6.000,00

Σύνολο 50.000,00

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

κρατήσεις (ασφαλίστρων, δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος απαλλάσσεται από

καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ.

Η ανωτέρω τιμή διαμορφώθηκε έπειτα από έρευνα του Γραφείου Κίνησης και σύμφωνα με τα

ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου των προηγούμενων ετών .

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

του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση

πρόσθετων καλύψεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής .

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
Αρχ/κτων Μηχ/κος

ΠΕ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   122 / 2020





ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων

έργου  του Δήμου  Λαυρεωτικής για ένα (1) έτος.

Β) Ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 1η Νοεμβρίου 2020.

Γ) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 44.000,00 ευρώ,

    Δικαίωμα προαίρεσης: 6.000,00 ευρώ

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253,

70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2020 και τους αντίστοιχους του έτους 2021.

Δ)  Νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που τυχόν θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα

ασφαλίζονται για πρώτη φορά μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο

και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του

υπάρχοντος στόλου του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

ü του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

ü του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')

ü του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος

Α')

ü του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού

ü του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ü του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   122 / 2020





ü του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

ü των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και των

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής

εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν

δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν

μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

Τις ειδικότερες διατάξεις:

ü Του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής

ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»,  όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81 και 118/85

ü Του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί υποχρεωτικής

ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»,

ü Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»

ü Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»

ü Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου

2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

(Φερεγγυότητα ΙΙ)»,

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

3. Η υπ’ αριθμ. 122 /2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα

αυτής.

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

5. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

6. Γενικοί όροι ασφάλισης





ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα

επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της

σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το

Ν.1569/82, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται 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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου

19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την

ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή

ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης

συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας

προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες είτε διαμέσων πρακτόρων,

διαμεσολαβητών, μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016).

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω

περιπτώσεων:

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:





α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης  (ΕΕ

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3)

ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4

αυτής,

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το

ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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 Διοικητικού Συμβουλίου.





2.  Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή

την εθνική νομοθεσία  ή/και

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις

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

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την

επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει ,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3.  Κατ’  εξαίρεση,  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγείας ή

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2.

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των

παραγράφων 1 και 2.

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο

1 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. Εάν τα στοιχεία

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 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 κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 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 στο κράτος -

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ . 8 και 9 του άρθρου 73 του

ν. 4412/2016.





7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό).

ΑΡΘΡΟ  6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , με σφραγισμένες

προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ  7: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση

και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο .

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα, εάν κατά την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών παραστεί ανάγκη

μεταβολής των προβλεπόμενων από την μελέτη υπηρεσιών,  να αυξομειώσει έως 50%  τις

προϋπολογιζόμενες εργασίες,  όπως την ασφάλιση τυχόν νέων οχημάτων που θα ενταχθούν στο

στόλο οχημάτων του δήμου κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο τελευταίος μειοδότης θα κληθεί να

υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μέσα σε χρονικό δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποίησης σε

αυτόν των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη.

 Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι θα ανταποκριθεί πλήρως προς τους

όρους της αριθμ. 122/2020 μελέτης και των λοιπών όρων διατάξεων της διακήρυξης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όταν διαπιστωθεί ότι

παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1)  έτους,  με δυνατότητα παράτασης για μία (1)  ακόμα

ασφαλιστική περίοδο, εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

· Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης

· Τα συμβαλλόμενα μέρη

· Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών

· Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

· Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

· Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής.





ΑΡΘΡΟ  10: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης

των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Για την παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση του θα γίνεται εντός

εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου , με την

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά .

ΑΡΘΡΟ 13: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

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

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής και θα γίνει εφάπαξ με αθεώρητη

απόδειξη είσπραξης των ασφαλίστρων (εγκυκ. Υπ.Οικ. Α9934/197/1077 και

1055412/4181/1992).

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.

Το συμβόλαιο δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ 189/1973).

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η διακήρυξη και η σύμβαση διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφορών που





τυχόν προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, εκτέλεση ή εφαρμογή της σύμβασης, ο Δήμος και ο

Ανάδοχος κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να

επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του νομού Αττικής.

Η συντάξασα

Δελαβέκουρα Φωτεινή
ΔΕ1

Ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης

Λιούμης Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος  ΤΕ4

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαγγενάκη Αναστασία
Αρχ/κτων Μηχ/κος

ΠΕ Α





Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών και Συγκοινωνιών
Γραφείο Κίνησης
Ταχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτη 1, Λαύριο
Ταχ. Κώδικας    : 19500
Πληροφορίες    :  Ε. Λιούμης
Τηλ.                 : 6974047167
Φαξ                  : 2299067900
e-mail              : lioumis@0135.syzefxis.gov.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2020 - 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΔ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998292246
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.lavreotiki.gr
Πόλη: ΛΑΥΡΙΟ
Οδός και αριθμός: ΚΟΥΝΤΙΥΡΙΩΤΗ 1
Ταχ. κωδ.: 19500
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΑΙΤΑΝΙΩ
Τηλέφωνο: 2292320147
φαξ: 2292069130
Ηλ. ταχ/μείο: nitsa@lavrio.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σύντομη περιγραφή:
Αφορά την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Λαυρεωτικής» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1010/2020

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α/Α Αριθμός

κυκλοφορίας
Bonus
Malus

Έτος 1ης

κυκλοφορίας
Φορολογήσιμη
ισχύς

Εργοστάσιο
κατασκευής Κατηγορία Ετήσια

ασφάλιστρα
1. ΖΥΟ 0357 1 1999 1 FEDERAL ΜΗΧΑΝΑΚΙ

2. ΚΗΗ 2221 1 2009 40 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

3. ΚΗΗ 2286 1 2009 17 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ

4. ΚΗΗ 5520 1 2010 96 MERCEDES ΕΠΙΚΑΘΗΜ
ΕΝΟ

5. ΚΗΙ 3024 1 2001 40 IRIZAR ΠΟΥΛΜΑΝ
6. ΚΗΙ 3088 1 2002 66 MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ
7. ΚΗΙ 3092 1 2002 10 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΟ
8. ΚΗΙ 3140 1 2003 17 FIAT IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ
9. ΚΗΙ 7307 4 2006 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
10. ΚΗΙ 7310 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
11. ΚΗΙ 7331 1 2006 38 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
12. ΚΗΙ 9619 1 2006 44 FORD ΥΔΡΟΦΟΡ

Ο
13. ΚΗΟ 5635 1 1993 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤOΦΟΡΟ
14. ΚΗΟ 6036 1 1990 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
15. ΚΗΟ 6039 1 1991 11 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΟ





16. ΚΗΟ 6040 1 1991 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

17. ΚΗΗ-2348 1 1989 68 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

18. ΚΗΟ 6093 1 1998 66 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

19. ΚΗΥ 8431 1 1997 16 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

20. ΜΕ 112570 1 2009 90 IVECO ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤIKO

21. ΜΕ 117981 1 2010 136 ISUZU ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤIKO

22. ΜΕ 42411 1 1990 89 JCB ΜΗΧΑΝΗΜ
Α  ΕΡΓΟΥ

23. ΜΕ 62327 1 2001 47 MERCEDES ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ

24. ΜΕ 88151 1 2006 99 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤIKO

25. ΜΕ 88161 1 2006 99 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ
26. ΜΕ 92120 1 2006 99 NISSAN ΓΕΡΑΝΟΦΟ

ΡΟ
27. ΜΕ 94682 1 2007 99 VOLVO ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
28. ΚΗΗ 2213 1 2007 20 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
29. ΚΗΗ 2285 1 1997 13 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΟ
30. ΚΗΗ 5504 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΟ
31. ΚΗΗ 5505 1 2010 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗ

ΓΟ
32. ΚΗΙ 3022 1 2001 70 BOVA ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
33. ΚΗΙ 3195 1 2004 72 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
34. ΚΗΟ 6171 1 2000 54 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
35. ΚΗΙ 7345 1 2006 47 IRIS BUS ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
36. ΚΗΟ 6032 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
37. ΚΗΗ-2342 1 1999 54 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΟ
38. ΚΗΟ 6144 1 1994 24 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ
39. ΜΕ-85932 1 2005 150 BUCHER CITY

SPIDER
ΣΑΡΩΘΡΟ

40. ΜΕ-101575 1 2008 17 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ
41. ΚΗΗ-5531 1 2011 35 IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ
42. ΚΗΙ-3165 1 2004 11 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
43. ΚΗΗ-2226 1 2010 13 SCODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
44. ΚΗΙ-3158 1 2003 16 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο 14
ΘΕΣΕΩΝ

45. ΜΕ-30416 1 1996 114 IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ

46. ΚΗΙ-3057 1 2001 16 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

47. ΚΗΗ-2170 1 2008 17 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ

48. ΚΗΗ-2171 1 2008 17 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ
49. ΚΗΟ-6022 1 1998 54 STAYER ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤIKO
50. ΜΕ-123868 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤIKO
51. ΜΕ-123869 1 2009 17 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤΙΚΟ
52. ΚΥ 7941 1 2010 17 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤΙΚΟ





53. ΚΗΙ-3056 1 2001 16 FORD ΚΛΕΙΣΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

54. ΑΜ-55540 1 2009 100 CNH
INTERNATION
AL S.A.

ΜΗΧΑΝΗΜ
Α ΕΡΓΟΥ

55. ΜΕ-59553 1 2000 11 BELARUS ΕΛΚΥΣΤΗΡ
ΑΣ

56. KHO-6037 1 1991 37 FORD ΣΚΟΥΠΑ

57. ΜΕ-92119 1 2005 56 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ

58. ΚΗΗ-1687 1 2009 10 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ

59. ΚΗΗ-1688 1 2011 15 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ

60. ΚΗΗ-1689 1 2016 11 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

61. ΚΗΙ-7311 1 2006 18 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

62. ΚΗΙ-5545 1 2000 17 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

63. ΜΕ-66326 1 2002 99 CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

64. ΚΗΗ-5613 1 2011 12 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ

65. ΚΗΗ-5586 1 2009 17 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ

66. ΚΗΗ-2328 1 1997 84 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ

67. ΝΧΑ-6040 1 1991 8 MERCEDES ΕΛΚΥΣΤ.+Ε
ΠΙΚΑΘ.
ΚΛΕΙΣΤΟ

68. ΚΗΗ-5616 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ

69. ΚΗΗ-5617 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ

70. ΚΗΗ-5618 1 2012 16 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΟΙΝΟ

71. ΚΗΗ-9045 1 2020 46 Μ.Β.AROCS ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

72. ΜΕ-139549 1

Χρόνος ισχύος προσφοράς …………………………

Ημερομηνία ……….

Σφραγίδα & υπογραφή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /

Αναθέτοντος φορέα),  για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:  “(τίτλος

σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.





Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας ,

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς , σύμφωνα

με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε

το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού

των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/  της υπ αριθ .....  σύμβασης “(τίτλος

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση

/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.





της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε

το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)  μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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