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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                           Α.Μ.: 15/25528/21-10-2020              

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ              Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ                                                 πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ          

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                               γηα ηα έηε 2021-2022   

ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ                                       Πξνυπνινγηζκφο:322.000,00 ΔΤΡΧ  
Πιεξνθνξίεο: Μαξία Σδψξηδε                         C P V  6 6 5 1 4 1 1 0 - 0  θ α η  6 6 5 1 5 2 0 0 - 5          

Σαρ. Γηεχζπλζε: Ηεξά Οδφο 364 & Κάιβνπ       

Αηγάιεσ 12243                                             

Σει.  2132044838/fax 2132044361 

 
 
 

    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΑΛΔΧ 
 

                       δ η α θ ε ξ χ ζ ζ ε η  
 

          ηελ κε ειεθηξνληθή  αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο: 
 

                          «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηα  έηε  2021 -2022»  

 

                                                          Δθηηκψκελεο αμίαο 322.000,00 Δπξψ 

 
             πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ Ν.4605/2019 θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
 

                                                             θ α ι ε ί 
             ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε  
          πξνο εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ Τπεξεζίαο . 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΗΔΡΑ ΟΓΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ 

Πφιε ΑΗΓΑΛΔΩ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 12243 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS EL302 

Σειέθσλν 2132044800 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  1. promithies@egaleo.gr 

2. programmatismos@egaleo.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο 

 

 

1. Γηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ : 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ (1νο Όξνθνο) 

Ηεξά Οδφο 364& Κάιβνπ 

ΣΚ 12243 Αηγάιεσ 

Κα ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΒΑΕΟΤ 

Σει.213.2044878-θαμ 213.2044880 

Email: promithies@egaleo.gr 

2. Σερληθνχ ηχπνπ: 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 
Αλάπηπμεο & Γηαθάλεηαο 

Ηεξά Οδφο 364& Κάιβνπ 

ΣΚ 12243 Αηγάιεσ 

Κα ΜΑΡΗΑ ΣΕΩΡΣΕΖ  

Σει.213.2044838-θαμ 
213.2044861 

Email: 
programmatismos@egaleo.gr  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.aigaleo.gr 
 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Αηγάιεσ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΟΣΑ
.
 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ 
δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη ζην 
www.aigaleo.gr 

β) Υξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ 

         Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www. 
promitheus. gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www. promitheus. gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

mailto:promithies@egaleo.gr
mailto:maria.tzortzi@egaleo.gr
mailto:promithies@egaleo.gr
mailto:maria.tzortzi@egaleo.gr
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πξνζθνξψλ ηελ θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 29/12/2020, ψξα 11.00π.κ. πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 
ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016 
(ΦΔΚ/Α/8-8-2016), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ /Β/2677/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)». 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

Δ.Δ.  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΗΛΔΚΣΡ.ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΔΗΓΗ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.

gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  

23/11/2020 27/11/2020 

 ψξα 16.00 

29/12/2020            

ψξα 11.00π.κ. 

 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/16 
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/2019) θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε programmatismos@egaleo.gr 
θαη ην ηει.2132044838 

δ) Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή ζηελ 
δηεχζπλζε (URL) : www.aigaleo.gr 

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 
 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο  
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ. Ζ δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε ζα βαξχλεη 

ηνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Φνξέα γηα δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 161.000,00 € 
Καη ηνπο φκνηνπο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην έηνο 2022 , ήηνη ζπλνιηθά γηα δχν (2) έηε 322.000,00: 

 

   ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Δ/ΝΕΙ 1Ο ΕΣΟ 2Ο ΕΣΟ 

1 10.6253.001 Δ/νζη Διοικηηικού 6.800,00 6.800,00 

2 15.6253.001 Δ/νζεις Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ 

και Κοινωνικών Τπηρεςιών  

4.000,00 4.000,00 

3 20.6252.001 Δ/νζη Καθ/ηας(μητ/ηα) 23.600,00 23.600,00 

4 20.6253.001 Δ/νζη Καθ/ηας(μεηαθορικά μέζα) 52.000,00 52.000,00 

5 30.6252.001 Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών(μητ/ηα) 2.000,00 2.000,00 

6 30.6253.001 Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών 

(μεηαθορικά μέζα) 

5.000,00 5.000,00 

http://www.aigaleo.gr/
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7 35.6252.001 Δ/νζη Πραζίνοσ (μητ/ηα) 3.600,00 3.600,00 

8 35.6253.001 Δ/νζη Πραζίνοσ (μεηαθορικά μέζα) 10.000,00 10.000,00 

9 40.6253.001 Δ/νζη Τπηρεζιών Δόμηζης 

(μεηαθορικά μέζα) 

2.500,00 2.500,00 

  ΤΝΟΛΟ 109.500,00 109.500,00 

 ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕ 219.000,00 

 

   ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 1Ο ΕΣΟ 2Ο ΕΣΟ 

1 10.6251.001 Κηίρια Διοικηηικών Τπηρεζιών 5.500,00 5.500,00 

2 10.6255.001 Αηστήμαηα τρήζης οδοζηρωμάηων 

κλπ κοιν τώρων από ζημιές 

ζσνεργείων  

7.000,00 7.000,00 

3 10.6255.002 Σαμειακά διαθέζιμα 5.000,00 5.000,00 

4 15.6251.001 Κηίρια Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ και 

Κοινωνικών Τπηρεςιών 

24.000,00 24.000,00 

5 20.6251.001 Κηίρια Καθαριόηηηας 1.000,00 1.000,00 

6 30.6251.001 Κηίρια Σετνικών Τπηρεζιών  1.000,00 1.000,00 

7 30.6255.001 Έργα ασηεπιζηαζίας 7.000,00 7.000,00 

8 35.6251.001 Κηίρια Πραζίνοσ  500,00 500,00 

9 40.6251.001 Κηίρια Τπηρεζιών Δόμηζης 500,00 500,00 

  ΤΝΟΛΟ 51.500,00 51.500,00 

 ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕ 103.000,00 

 

 

 ΤΝΟΛΟ  322.000,00 € 

Καη ηνπο φκνηνπο πνπ ζα πξνβιεθζνχλ γηα ην έηνο 20202. 

 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ: Α) Σεο θηλεηήο (νρήκαηα, κεραλήκαηα θ.ι.π.) 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (ΜΔΡΟ Α) θαη Β)Σεο αθίλεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(ΜΔΡΟ Β) γηα ην έηνο 2021-2022. 
Oη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) : 66514110-0 “Τπεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ” θαη 66515200-5 “Τπεξεζίεο αζθάιηζεο 
πεξηνπζίαο” . 
 Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηην αζθάλιζη ηος ζςνόλος ηηρ κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ ηος Δήμος 
ζύμθωνα με ηα οπιζόμενα ζηην 15/25528/21-10-2020 μελέηη ηηρ Διεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού Ανάπηςξηρ & 
Διαθάνειαρ ηος Δήμος.  Δεν θα γίνοςν δεκηέρ όζερ αναθέπονηαι ζε μεμονωμένερ καλύψειρ. 
 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 322.000,00 €  
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΔΗ (24) ΜΖΝΔ.  
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο ζην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

 
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
 

 ηνπ λ. 4605/2019 (Α' 52) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, 
ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4605/2019, 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 
297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν 
θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 
θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 38//2017 (Α΄ 63) “Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ”, φπσο ηζρχεη, 

  ηνπ π.δ 39/2017 ((ΦΔΚ Α' 64) “ Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ”, 

 ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχ,  

 ηεο κε ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηελ κε Αξηζκ. 57654/2017 Y.A.“Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)”. 

 ηελ κε Αξηζκ. 56902/215/2017 Y.A.“ „‟Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)‟‟, 

 ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..), 

  αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400)«Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ » 

 ηελ απόθαζε κε αξηζκ. Πξάμεο 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016) „‟Αναθεώρηση τφν ελατίστφν ποσών ασυαλιστικής 

κάλσυης της σποτρεφτικής ασυάλισης αστικής εσθύνης από ατστήματα αστοκινήτφν’’,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

 ηελ Α.Μ. 15/25528/21-10-2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Αλάπηπμεο & Γηαθάλεηαο ηνπ Γήκνπ 
Αηγάιεσ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8rmXZYcBY1t7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFb7GtcXKPLKY9NeWuxplLBQvIOm0-gThLg0mxQHn35H
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ 

πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήµαηνο, µέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα πξνθήξπμε,  ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν 

ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν.4155/13 (Φ.Δ.Κ./120/Α/29-05-2013) θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013.  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  29/12/2020, ψξα 11.00π.κ..Η δηαδηθαζία ζα 
δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, (4) ηέζζεξηο 
εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,  δειαδή  ηελ  05/01/2021, 
ψξα 11.00π.κ.. 
 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

χζηεµα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήµαλζεο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (Δ..Ζ.∆Ζ..)»   

 
1.6 Γεκνζηφηεηα                                                                                                                              

Α.  Γεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

α) πξνθήξπμε (ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη 
αλάξηεζε ζην θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ κεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΤ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4412/2016ζηελ ελφηεηα :Πξνθεξχμεηο – Γηαθεξχμεηο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ καδί κε φια ηα 
έγγξαθα ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: www.promitheus.gov.gr κε πζηεκηθφ αξηζκφ : 102517 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,  κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ 
Αιγάλεω (Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου) 

Η Διακιρυξθ και όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   http://www.aigaleo.gr    
 

Σνλ  αλάδνρν   ηεο  παξνρήο  ππεξεζίαο  βαξχλνπλ   φιεο  νη  λφκηκεο   θξαηήζεηο  (ππέξ Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) γηα 

ηνπο Ο.Σ.Α. α΄  βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ.,  νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο  δηαθήξπμεο θαη  ηα ινηπά  έμνδα  ηεο 

δεκνπξαζίαο,  ησλ  δεκνζηεχζεσλ πνπ  πξνβιέπνληαη απφ ηηο  ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο ησλ  λφκσλ, ζα  θαηαβάιινληαη 

ζε  θάζε  πεξίπησζε απ’  απηφλ πνπ   αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε   δηαδηθαζία, κε   ηελ πξνζθφκηζε ησλ   

λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, (παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 3548/2007 με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 

379 του Ν. 4412/16), πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε  ηζρχνπλ νη  ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/2019. 
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):   
www.aigaleo.gr 

 
1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
ηνπ λ. 4412/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4605/2019. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

http://www.promitheus/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.aigaleo.gr/
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 
θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 

2.   ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

- θ Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+ 
- οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
- το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  
 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 
αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 
ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ παρζχεται ελεφκερθ άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ αμζςωσ μετά τθν με θλεκτρονικό 

τρόπο, αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ΑΙΓΑΛΕΩ ςτθ 

διεφκυνςθ http://www.aigaleo.gr . 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. πγθεθξηκέλα κέρξη ηελ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη έμη (6) εκέξεο πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 
δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 
ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, είηε κε άιιν ηξφπν, είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη θαη δελ είλαη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  
 

2.1.4 Γιψζζα 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ 
κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 
αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” 
ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.5 Δγγπήζεηο 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 
(ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 
εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 
δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Δεκτζσ και οι εγγυιςεισ ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 12 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και τθν από 23-05-17 

διευκρίνιςθ ωσ προσ τα Γραμμάτια φςταςθσ Χρθματικισ Παρακατακικθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ . 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7 ηνπ 
4412/16, ππνβάιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη. 
4. Γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζµφ νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο (πξνµεζεπηέο) απαηηείηαη:  
α) λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχµελε απφ πηζηνπνηεµέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, θαη  
β) λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεµα (Δ..Ζ.∆Ζ.. - ∆ηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο 
ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο.  
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζµν “εγγξαθείηε σο νηθνλνµηθφο 
θνξέαο”  ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφµελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο 
ηνπ)  ηαπηνπνηνχµελνη σο εμήο:  
Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεµα TAXISNet ηεο Γεληθήο 
Γξαµµαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεµάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 
Σµήµα Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη ηνηρείσλ ηεο ∆ηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνµεζεηψλ ηεο Γεληθήο ∆ηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 
Πξνµεζεηψλ.   
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ 
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπµπιεξψλνληαο ηνλ αξηζµφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT 
Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεµα. 
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Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σµήµα Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη ηνηρείσλ ηεο 
∆ηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνµεζεηψλ ηεο Γεληθήο ∆ηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνµεζεηψλ.  
Οη νηθνλνµηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ 
απνζηέιινληαο:  
1. είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε µε επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή  
2. είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε µνξθή αξρείνπ .pdf µε επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή,  ζχµθσλα µε 
ηνπο πξνβιεπφµελνπο φξνπο ζην θξάηνο µέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / 
απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγειµαηηθφ ή εµπνξηθφ µεηξψν, πξνζθνµηδφµελα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ 
εµεξψλ θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξµφδηα ππεξεζία.  
Σν αίηεµα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο. Ο 
ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεµεξψλεηαη απφ ην χζηεµα ή  µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ ζρεηηθά µε ηελ εμέιημε ηνπ 
αηηήµαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεµα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιαµβάλεη ζχλδεζµν 
ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζµνχ σο πηζηνπνηεµέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζµνχ ηνπ.  
 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 
1% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο δει.  πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.220,00 επξψ.  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 
παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ) τθν τελικι αποδζςμευςι τθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου. 
2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 
απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
 

2.2.3.3. α) Καη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην 

θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, 
ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 
έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν 
θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 
4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 
2.2.3.4.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη 
έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο,  
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
23 ηεο παξνχζαο,  
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
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ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην 
νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ 
έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (η)  η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, 

αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  
ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 
 

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  
 
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, 
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
 

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ 
ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα 
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, δειαδή: 2.2.4.1. λα είλαη 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4364/2016, φπσο ηζρχεη, 2.2.4.2. λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ επηκειεηεξίνπ, ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ νη 
θνξείο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, 2.2.4.3. λα δηαζέηνπλ 
βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α.) ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φηη 
θαηέρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4364/2016, 2.2.4.4. λα δηαζέηνπλ βεβαίσζε πεξί κε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο 
απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο, ή απφ ηελ αληίζηνηρε 
αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ησλ αιινδαπψλ δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 2.2.4.5. λα πιεξνχλ 
φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4364/2016 «πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο», 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, ην εγγπεηηθφ θεθάιαην θαη ηα 
ηερληθά απνζέκαηα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, 2.2.4.6. λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο νηνλδήπνηε λνκηθφ πεξηνξηζκφ 
επηβαιιφκελν απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή, σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, 2.2.4.7. λα 
δειψλνπλ ηνπο αληαζθαιηζηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη ζηνλ θιάδν ησλ νρεκάησλ (ζπκβαηηθνχο ή 
πξναηξεηηθνχο).  
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 κε 

αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα 

Να θαηαηεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα: 
Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απαηηείηαη δήισζε κέζσ ηνπ ΔΔΔ πεξί 

ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη, θαηά πεξίπησζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη‟ αλψηαην φξην (έηε 
2017, 2018 θαη 2019), ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη (γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ θχθινπο) κηθξφηεξνο ηνπ 
δηπιάζηνπ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη‟ έηνο. 

α) Γειψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο φηη πιεξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηινγήο 
ζπκπιεξψλνληαο ζην ΔΔΔ κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μέξνπο ΗV. 

β) γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη κεηά 
ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 
2.2.6  Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ εθηειέζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ χςνπο κε ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
Δπίζεο, δειψλνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηειεπηαίαο 3εηίαο. 
 α) Γειψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο φηη πιεξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηινγήο 
ζπκπιεξψλνληαο ζην ΔΔΔ κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μέξνπο ΗV. 
β) γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη κεηά 
ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
 

2.2.7 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο 
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν 
απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ  ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ  θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 1   
Σν ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 
ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή 
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.   
Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 
(ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 



[14] 

 

 

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα 
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 

παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
1
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.8)
2
. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4
3
. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν 

πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο 

κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  

ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
4
. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ

5
. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
6
: 

                                                           
1
 Πρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

2
 Πρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

3
 Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. υμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

4
 Πρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

5
  Πρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 

6
 χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
7
. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2
8
 θαη 2.2.3.4

9
 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
10

   

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 

ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

                                                                                                                                                                                                                 
4250/2014. θμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 

ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). θμειϊνεται ότι 

δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 

(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 

(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ 

περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

7
  Πρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 

8
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 

εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό 

ανάδοχο, μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

9
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

10
  Πρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 



[16] 

 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη 

απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 

ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην 

δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
11

 

 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ
12

 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ
13

 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 

α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) Γελ απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά γηα ακηγψο εζληθφ ιφγν απνθιεηζκνχ 

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

                                                           
11

 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

12
 Πρβλ. παράγραθο 12 άρθροσ 80 ηοσ ν.4412/2016, όπως ασηή προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, σποπερίπηωζη αδ’ ηοσ ν. 

4605/2019. 
13

  Πρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
14

 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν. 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
15

 εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ θαη πάλησο κεγαιχηεξν ηεο κίαο, ηφηε ζα πξνζθνκίζεη αλάινγα δηθαηνινγεηηθά γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.
16

 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάιιειν έγγξαθν.
17

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηάζηαζε 

ησλ Αζθαιηζηήξησλ πκβνιαίσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κέζα ζηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε  

ηα νπνία ζα αθνξνχλ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ζρεηηθέο κε απηέο πνπ αλαθέξεη ε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, 

ππ‟ αξηζ. 13/2019 Μειέηε.
18

 

Β.5. Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε 

αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ) πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
 19

.  ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε 
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λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, 

απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
20

 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 

κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο 

επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 

έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
21

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 

                                                           
20

 Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  

21
 Πρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο μζςο 
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ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ 

υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 

αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). 

Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 

ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ 

Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), 

κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: Βάζεη ρακειφηεξεο 
ηηκήο θαη αθνξά ηελ αζθάιηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιφ ηεο. 

 
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I (Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνχ 
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο) ηεο Γηαθήξπμεο, γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο θαη γηα ην ζχλνιν 
ησλ δεηνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ.  
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ  
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε 
(παξάγξαθνο 1.1.), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , 
ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 
ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
(ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 
3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο 
ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαδικαςία εγγραφισ: 

1. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ 

οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ 

όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:  

• Όςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με 

χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του 

χριςτθ από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

Προςταςίασ Καταναλωτι.  

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν 

ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό 

ταυτότθτασ ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από 

το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από τθ Διεφκυνςθ 

Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ 

αποςτζλλοντασ:  

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ 

αυτά προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα XΙ του ν.4412/2016 για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 

και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία 

να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ 

του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο 

ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 
ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
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Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 
αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν 
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]  
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ 

επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).  Γελ 

πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

α)Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ :  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηα άξζξα  2.1.5 

θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML 

θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗ).  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο 

έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.),. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή . Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην 

ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
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2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ ππ‟ αξηζ. αξ. 15/25528/21-10-2020 ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Αλάπηπμεο  & Γηαθάλεηαο, πεξηγξάθνληαο 
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ Μειέηε. πγθεθξηκέλα, ε ηερληθή 
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη ε αζθάιηζε ηεο θηλεηήο & αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο ππ‟ αξηζ. αξ. 
15/25528/21-10-2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Αλάπηπμεο  & Γηαθάλεηαο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ . 

 
2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
Η Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  

Α. Τιμζσ 

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 22 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 

επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf. 

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία,  για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλιςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ 

ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των 

προςφορϊν.   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτημα 6 μηνών (180 

εκεξψλ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από 

τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν 

από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον 

τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

ε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 

αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν 

τθν προςφορά τουσ είτε όχι23. 

                                                           
22

 Πρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 

23
  Πρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 6 κελψλ (180 
εκεξψλ) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 
ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 

θνξείο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε 
θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν 
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε 
ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 
ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην 
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο 
απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 
4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,  
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

3.      ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 
Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΗΔΗ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 

προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» τθν Σρίτη 
05/01/2021, ώρα 11.00π.μ. ι τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό) φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  
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Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά 
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ 
ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Δηδηθφηεξα : 
α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη 
απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ 
νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ 
νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 
παξνχζαο.  
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 
νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε 
ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ.  
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε.  
 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο- Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί 
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 
ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη 
ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 
πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα 
ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ 
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
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ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ ή  
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο 
νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο  
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ .  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/2019) εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 
ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα  
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
 

3.4 Δλζηάζεηο  

   ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ηνπ λ. 4412/2016, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηνλ Ν.4605/2019) θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 
(60.000) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπο (άξζξν345 παξ. 1 λ. 
4412/2016), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 39/2017 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».  

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) 

ηνπ λ. 4412/2016, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα 
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πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 
νξίδεη.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
παξαηεξήζεσλ.  

  
4.2  πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Ν.4605/2019), νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 
4.4 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Ν.4605/2019) θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  
Γηα ηελ πεξίπησζε αχμεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πρ αγνξά λένπ νρήκαηνο, θηηξίνπ θιπ ε ζχκβαζε κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο εθφζνλ νπνηαδήπνηε αχμεζε ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 10% 
ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/2019) πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ 
ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε : 
Α. Αξρίδεη κφλν  κε ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ  ηνπ νθεηιφκελνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ  αζθαιηζηή, πξηλ απφ  ηελ  νπνία 
απαγνξεχεηαη  ε παξάδνζε  ηνπ  αζθαιηζηεξίνπ ζηνλ  αζθαιηζκέλν ή  ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, 
Β. ηζρχεη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη  
Γ. απνδεηθλχεηαη, έλαληη  ησλ νξγάλσλ πνπ  είλαη αξκφδηα γηα ηελ  επηβνιή ησλ θπξψζεσλ,  απφ ηελ θαηνρή  ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ,  ην νπνίν  απνζηέιιεη ν  αζθαιηζηήο ζηνλ  αζθαιηζκέλν ή  ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιεηαο εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ είζπξαμε ηνπ αζθαιίζηξνπ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ φξγαλα, πνπ είλαη αξκφδηα  γηα ηελ επηβνιή 
ησλ θπξψζεσλ, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αξθεί ε πξνζθφκηζε 
ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ   δαπάλε   ζα  βαξχλεη   ηνπο   θσδηθνχο   Κ.Α : 10.6251.001, 10.6253.001,  10.6255.001, 10.6255.002, 
15.6251.001, 15.6253.001, 20.6251.001, 20.6252.001, 20.6253.001, 30.6251.001, 30.6252.001, 30.6253.001, 
30.6255.001, 35.6251.001, 35.6252.001, 35.6253.001, 40.6253.001 & 40.6251.001 γηα ην έηνο  2021 (& φκνηεο πνπ 
ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθ. έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ). 
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Ο αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε  φινπο ηνπο ηζρχνληεο  θφξνπο, ηέιε,  θξαηήζεηο, ηηο  δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ  βάζεη 
ηεο Μειέηεο  πνπ ζπλνδεχεη  ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε  θαζψο θαη  κε θάζε άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 
8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
παξαηάζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ 
ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο 
άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο, απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 
ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ 
παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – 
Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

6.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ - ΤΜΒΑΗ 
6.1.χκβαζε 
Ζ  ζχκβαζε  θαηαξηίδεηαη  κε βάζε  ηνπο  φξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο  θαη  ππνγξάθεηαη  απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ  
ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε  ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο,  ηεο κειέηεο πνπ  ηελ ζπλνδεχεη  θαη ηελ  πξνζθνξά  ηνπ 
κεηνδφηε  πνπ έγηλε  απνδεθηή  απφ ην  Γήκν  Αηγάιεσ, θαζψο  θαη ηηο  ηπρνχζεο  ηξνπνπνηήζεηο φξσλ  πνπ  θαη  απφ 
ηα  δχν  ζπκβαιιφκελα κέξε  έγηλαλ απνδεθηέο. Ζ  ζχκβαζε δελ  κπνξεί λα  πεξηέρεη φξνπο  αληίζεηνπο κε  ηα 
παξαπάλσ  ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 Σηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ. 
 Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 
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 Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 
 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 
 Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 
 Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 
 Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 
 Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

Σν αληηθείκελν  ηεο ζχκβαζεο  ζα παξακείλεη  αλαιινίσην  θαηά ηελ  εθηέιεζή ηεο.  Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν 
φηαλ απηφ  πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ  ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Ζ  ζπκβαηηθή   δηάξθεηα  εθηέιεζεο  ηεο   ππεξεζίαο  θαζνξίδεηαη  ζε   
είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο.  

 
6.2.Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο αζθάιηζεο - Έλαξμε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 
 
Ζ  αζθάιηζε  ζα   είλαη  δηεηνχο δηάξθεηαο.  
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη είθνζη ηέζζεξηο κήλεο (24) κήλεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνγξαθήο ηεο θαη αλάξηεζήο ηεο ζην ΚΖΜΓΖ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ ην 
πέξαο ηεο ελ ηζρχ ζχκβαζεο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο δελ έρεη ιήμεη ε πθηζηάκελε, 
ζα ππάξμεη ξεηή αλαθνξά ζηνλ ρξφλν έλαξμήο ηεο. 
Πξνζθνξέο  πνπ νξίδνπλ  κεγαιχηεξν  ρξφλν  νινθιήξσζεο  ηεο αζθάιηζεο  απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 
Ζ   παξαιαβή   αζθαιηζηεξίσλ   ζπκβνιαίσλ   ζα   γίλεη   απφ   ηελ   αξκφδηα   Δπηηξνπή παξαιαβήο  ηνπ  Γήκνπ,  
ζην  ρψξν  πνπ ζα  ππνδεηρζεί  απφ  ηελ  ππεξεζία,  ζχκθσλα  κε  φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216 - 
221 ηνπ Ν. 4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/2019). 
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε : 
Α. Αξρίδεη κφλν  κε ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ  ηνπ νθεηιφκελνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ  αζθαιηζηή, πξηλ απφ  ηελ  νπνία 
απαγνξεχεηαη  ε παξάδνζε  ηνπ  αζθαιηζηεξίνπ ζηνλ  αζθαιηζκέλν ή  ηνλ παξαιήπηε ηεο αζθάιηζεο, 
Β. ηζρχεη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη 
Γ. απνδεηθλχεηαη, έλαληη  ησλ νξγάλσλ πνπ  είλαη αξκφδηα γηα ηελ  επηβνιή ησλ θπξψζεσλ,  απφ ηελ θαηνρή  ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ,  ην νπνίν  απνζηέιιεη ν  αζθαιηζηήο ζηνλ  αζθαιηζκέλν ή  ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιεηαο εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ είζπξαμε ηνπ αζθαιίζηξνπ. 
Γ. ε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ φξγαλα, πνπ είλαη αξκφδηα  γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, εληφο ηνπ αλσηέξσ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αξθεί ε  πξνζθφκηζε ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ 
απαηηνχκελνπ πνζνχ αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο. 

 
 

                                                                                                                         Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

 

                                                                                                                                 ΗΩΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 
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Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΚΘΕΗ 
 
Θ παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Διμου 

Αιγάλεω ςε αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ  περιουςίασ του  για τα ζτθ 2021-

2022 . 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα είναι είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 

 

Ο Προχπολογιςμόσ τθσ υπόψθ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 322.000,00 € και θ δαπάνθ 

που κα προκφψει κα βαρφνει τισ ακόλουκεσ πιςτϊςεισ του οικονομικοφ ζτουσ 2021: 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

10.6251.001 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ 5.500,00 € 

10.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ 6.800,00 € 

10.6255.001 Αζηηθή εσζύλε γηα αηστήκαηα από θζορές οδοζηρωκάηωλ, 

πεδοδροκίωλ θαη ιοηπώλ θοηλοτρήζηωλ τώρωλ 

7.000,00 € 

10.6255.002 Αζθάιηζηρα Τακεηαθώλ Δηαζεζίκωλ 5.000,00 € 

15.6251.001 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ 24.000,00 € 

15.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ 4.000,00 € 

20.6251.001 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ  1.000,00 € 

20.6252.001 Αζθάιηζηρα κετ/ηωλ ηετληθώλ εγθαηαζηάζεωλ  23.600,00 € 

20.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ 52.000,00 € 

30.6251.001 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ 1.000,00 € 

30.6252.001 Αζθάιηζηρα κετ/ηωλ ηετληθώλ εγθαηαζηάζεωλ 2.000,00 € 

30.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ 5.000,00 € 

30.6255.001 Λοηπά αζθάιηζηρα  7.000,00 € 

35.6251.001 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ  500,00 € 

35.6252.001 Αζθάιηζηρα κετ/ηωλ ηετληθώλ εγθαηαζηάζεωλ 3.600,00 € 

35.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ 10.000,00 € 
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40.6253.001 Αζθάιηζηρα κεηαθορηθώλ κέζωλ ποιεοδοκίας 2.500,00 € 

40.6251.00 Αζθάιηζηρα αθηλήηωλ ποιεοδοκίας 500,00€ 

 ΤΝΟΛΟ 161.000,00€ 

θαη ηοσς όκοηοσς ποσ ζα προβιεθζούλ γηα ηο έηος 2022. 
 

Διευκρινίηεται δε ότι θ ανωτζρω δαπάνθ κα πραγματοποιθκεί ςε εφαρμογι των διατάξεων 

του Ν.3463/06 (όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε & ιςχφει), άρκ.160 ςε ςυνδυαςμό με το 

άρκ.158, κακϊσ και ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 2859/2000 (όπωσ αυτόσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει) περί «Κφρωςθσ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», ςτο οποίο 

αναφζρεται ότι οι Δαπάνεσ για Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ 

καταβολισ Φ.Π.Α. & του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147). 

 
 
ΑΘΘΝΑ, Οκτϊβριοσ 2020 

Ο υντάξασ                                                                         Θ Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ  
                                                                             Ανάπτυξθσ & Διαφάνειασ 

 
 
 
Μ. Σηϊρτηθ  
ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ 

 
 
                                                                                     Σηϊρτηθ Μαρία 
                                                                             με βακμό Α' Π.Ε. Μθχανικϊν  
                                                                                 Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      Α.Μ.: 15/25528/21-10-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ Αςφάλιςθ κινθτισ και ακίνθτθσ   

περιουςίασ του  Διμου Αιγάλεω για τα 
ζτθ 2021-2022 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                           Προχπολογιςμόσ:322.000,00 ΕΤΡΩ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                              
ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ                                       

 

Πλθροφορίεσ: Μαρία Σηϊρτηθ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, Αιγάλεω 12243 
Σθλ.  2132044838 
Mail: maria.tzortzi@egaleo.gr 

 

 
 
 

ΙΙ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ Αςφάλιςθ κινθτισ και ακίνθτθσ   περιουςίασ του  

για τα ζτθ 2021-2022 και ςυγκεκριμζνα για το χρονικό διάςτθμα 16/02/2021 ζωσ 

16/02/2023 . 

 

Α1.Κινητή περιουςία του Δήμου 

Σα οχιματα και μθχανιματα ζργου του Διμου Αιγάλεω τα οποία είναι ςιμερα ςε 

λειτουργία και για τθν αςφάλιςθ των οποίων οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν προςφορά 

είναι τα ακόλουκα: 
 
 
 

Α/Α 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗ

Α 

ΔΡΓΟΣΑΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ  
ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΗΥΤ  
ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΥΡΖΖ  
ΟΥΖΜΑΣΟ

 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ  
1ης ΑΓΔΗΑ 

ΑΞΗΑ  
ΚΣΖΖ    
Δ ΔΤΡΩ 

Σρέχον 
Β.Μ. 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΑΞΗΑ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 
2021  

ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

1 

ΚΖΟ 4973 ΜΑΝ 27 ΛΔΩΦΟΡ 6/3/2001 180.737 2 35.000,00   

2 

ΚΖΖ 8563 KARSAN 32 ΛΔΩΦΟΡ 8/5/2019 165,000   150.000,00   

3 

ΚΖΟ 5145 DAEWOO 9 ΗΥ ΔΠΗΒ 30/11/2007 3.000 2 1.000,00   

4 

ΕΜΡ 513 SUZUKI 125 cc ΗΥ ΜΟΣ/ΣΑ 16/10/2000 2.566 2 550,00   

5 

ΟΑΒ 117 PIAGGIO 198 cc ΗΥ ΜΟΣ/ΣΑ 4/1/2008 3.500 2 1.350,00   

6 

ΟΟΖ 484 PIAGGIO 198 cc ΗΥ ΜΟΣ/ΣΑ 4/1/2008 3.500 2 1.350,00   

7 

ΚΖΗ 7086 NISSAN 11 ΗΥ ΔΠΗΒ 4/7/2006 10.000 2 3.600,00 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

ΚΔΠΔ 

8 

ΚΖΟ 4974 CITROEN 10 ΗΥ ΔΠΗΒ 16/3/2001   2 2.000,00   

9 

ΚΖΟ 5043 HYUNDAI 11 ΗΥ ΔΠΗΒ 17/2/2003 ΓΩΡΔΑ 2 3.000,00   

10 

ΚΖΟ 5077 DAIMLER 15 ΛΔΩΦΟΡ 26/10/2004 ΓΩΡΔΑ 2 11.500,00   

11 

ΚΖΟ 5126 HYUNDAI 16 ΗΥ ΔΠΗΒ 29/9/2005 ΓΩΡΔΑ 2 4.000,00   

12 

ΚΖΟ 4961 HYUNDAI 9 ΗΥ ΔΠΗΒ 16/8/2000 10.354 2 1.000,00   

13 

ΑΕΑ 4574 SUZUKI 50 cc ΜΟΣ/ΣΟ 16/10/2000 2.566 2 300,00   

14 

ΑΕΑ 4575 SUZUKI 51 cc ΜΟΣ/ΣΟ 16/10/2000 2.566 2 300,00   
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15 

ΕΜΡ 0514 SUZUKI 125 cc ΗΥ ΜΟΣ/ΣΑ 16/10/2000 2.566 2 500,00   

16 
ΕΜΡ 0515 SUZUKI 

125 cc ΗΥ ΜΟΣ/ΣΑ 16/10/2000 2.566 2 500,00   

17 
IYP 0221 PIAGGIO 3 

ΗΥ 
ΣΡΗΚ/ΛΟ 7/9/2005 ΓΩΡΔΑ 2 200,00   

18 
ΚΖΖ 1777 ΜΔRCEDES 

41 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 15/9/2008 ΓΩΡΔΑ 2 87.000,00   

19 
ΚΖΖ 1778 ΜΔRCEDES 

41 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 15/9/2008 ΓΩΡΔΑ 2 87.000,00   

20 
ΚΖΖ 1818 ISUZU 

31 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 17/12/2008 90.000 2 47.000,00   

21 

ΚΖΖ 5229 NISSAN 16 
Φ.Η.Υ  

30/12/2011 ΓΩΡΔΑ   54.000,00   

22 
ΚΖΗ 6639  DAIMLER 72 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 7/11/2005 119.000 2 46.000,00   

23 
ΚΖΗ 6640  DAIMLER 72 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 7/11/2005 136.000 2 52.000,00   

24 

ΚΖΟ 4763 ΜΔRCEDES 57 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 24/2/1994 79.302 2 10.000,00   

25 

ΚΖΟ 4765 ΜΔRCEDES 57 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 24/2/1994 79.302 2 10.000,00   

26 

ΚΖΟ 4818 ΜΔRCEDES 57 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 19/1/1995 98.175 2 10.000,00   

27 

ΚΖΟ 4819 ΜΔRCEDES 57 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 19/1/1995 98.175 2 10.000,00   

28 
ΚΖΟ 4821 ΜΔRCEDES 34 Φ.Η.Υ. 

9/2/1995 ΓΩΡΔΑ 2 7.000,00   

29 

ΚΖΟ 4877 SCANIA 54 Φ.Η.Υ. 8/7/1997 103.195 2 7.000,00   

30 

ΚΖΟ 4968 ΜΔRCEDES 72 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 12/2/2001 214.702 2 41.000,00   

31 

ΚΖΟ 4969 ΜΔRCEDES 72 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 12/2/2001 214.702 2 41.000,00   

32 
ΚΖΟ 5016 DAIMLER 38 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 23/5/2002 131.592 2 33.000,00   

33 
ΚΖΟ 5017 FIAT 18 

Φ.Η.Υ. 18/6/2002 41.902 2 17.000,00   

34 
ΚΖΟ 5019 FORD 16 

Φ.Η.Υ. 1/7/2002 25.945 2 9.000,00   

35 
ΚΖΟ 5020 FORD 16 

Φ.Η.Υ. 1/7/2002 25.945 2 9.000,00   

36 

ΚΖΟ 5029 ΜΔRCEDES 38 Φ.Η.Υ. 27/9/2002 52.319 2 17.000,00   

37 
ΚΖΟ 5030 FORD 16 

Φ.Η.Υ. 3/10/2002 38.300 2 10.000,00   

38 
KHH 8565 ΜΔRCEDES 72 

Φ.Η.Υ. 4/10/2002 88.040 2 27.000,00 

ΑΝΣΗΚ/Ζ 
ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ  
ΚΖΟ 5031 

39 

ΚΖΟ 5071 DAIMLER 38 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 26/8/2004 118.000 2 39.000,00   

40 

ΚΖΟ 5072 DAIMLER 38 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 26/8/2004 118.000 2 39.000,00   

41 
KHH 8568 ΜΔRCEDES 72 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 

12/2/2001 214.702 2 41.000,00 

ΑΝΣΗΚ/Ζ 
ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ  
ΚΖΟ 5095 

42 
ΚΖΟ 5118 VOLVO 73 Φ.Η.Υ. 

9/7/2001 127.686 2 34.000,00   

43 
ΚΖΟ 5127 VOLVO 73 Φ.Η.Υ. 

22/3/2006 112.469 2 49.000,00   

44 

ΚΖΟ 5137 IVECO 35 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 23/5/2006 52.123 2 24.000,00   

45 
ΚΖΟ 5150 

IVECO 35 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 12/2/2008 65.400 2 35.000,00   

46 
ΚΖΟ 5199 

ΜΔRCEDES 38 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 21/9/2009 ΓΩΡΔΑ 2 58.000,00   

47 
ΚΖΟ 5212 NISSAN 

27 
Φ.Η.Υ. 

26/5/2011 70.000   45.000,00   

48 

ΚΖΟ 4960 HYUNDAI 9 ΗΥ ΔΠΗΒ 16/8/2000 10.354 2 1.000,00   

49 

ΚΖΟ 4987 MITSUBISHI 9 ΗΥ ΔΠΗΒ 8/6/2001 15.105 2 2.000,00   

50 

KHO 5234 ΚΑΟΤΖ 31 

Φ.Η.Υ 
ΑΠΟΡ 21/9/2016 78.340   65.000,00   

51 

ΗΜΝ 2690 FORD 10 
Φ.Η.Υ 

28/4/2017 ΓΩΡΔΑ    20.000,00 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ  

52 

ΚΖΗ 8722 ISUZU 31 
Φ.Η.Υ 

ΑΠΟΡ 26/8/2008 ΓΩΡΔΑ   45.000,00   
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53 

ΜΔ 42644 JCB 108 ΦΟΡ/ΣΖ 14/11/1990 29.345 2 13.000,00   

54 

ΜΔ 51889 ΜΔRCEDES 53 
ΚΑΓΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 12/3/1998 110.814 2 29.000,00   

55 

ΜΔ 57414 DULEVO 110 
ΑΡΩΘΡΟ 

18/12/1998     22.000,00   

56 
ΜΔ 57820 NISSAN 136 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

13/5/1999 75.543 2 240.000,00   

57 
ΜΔ 70562 JCB 108 ΦΟΡ/ΣΖ 

3/10/2002 89.690 2 34.000,00   

58 
ΜΔ 86790 IVECO 182 ΑΡΩΘΡΟ 

4/8/2005 190.400 2 74.000,00   

59 
ΜΔ 111846 IVECO 84 ΑΡΩΘΡΟ 

26/5/2009 119.000   72.000,00   

60 
ΜΔ 82119 RENAULT 215 ΚΑΓΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 8/9/2004 ΓΩΡΔΑ   18.000,00   

61 
ΜΔ 82148 BUCHER 74 ΑΡΩΘΡΟ 

21/9/2004 ΓΩΡΔΑ   13.000,00   

62 
ME 142487 JCB 74 

ΦΟΡ/ΣΖ 10/12/2019 79.980   79.000,00   

63 

ME 142518 MAN 220 ΚΑΓΟ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 28/2/2020 141.112,000   141.000,00   

64 
ME 140278 

DULEVO 
161 ΑΡΩΘΡΟ 

27/3/2019 40.500   40.500,00   

65 
ME 140881 

AUSA 
102 ΑΡΩΘΡΟ 

25/7/2019 89.000   89.000,00   

66 

ΚΖΟ 4878 SCANIA 66 Φ.Η.Υ. 8/7/1997 127.367 2 17.000,00   

67 

ΚΖΟ 5018 FIAT 18 Φ.Η.Υ. 18/6/2002 43.287 2 18.000,00   

68 

ΚΖΟ 5021 FORD 16 Φ.Η.Υ. 1/7/2002 25.945 2 9.000,00   

69 

ΚΖΖ 5175 
NISSAN 

27 Φ.Η.Υ. 1/6/2010 70.000   40.000,00   

70 

ΚΖΟ 4867 VW 14 Φ.Η.Υ. 16/4/1997 15.773 2 3.000,00   

71 

ΜΔ 30693 JCB 75 ΔΚΚΑΦΔΑ 22/4/1988 30.855 2 12.000,00   

72 

ΜΔ 65216 PICCINI 82 ΜΠΔΣ/ΡΑ 3/10/2001     1.000,00   

73 

ΜΔ 51888 FERGUSON 72 ΦΟΡ/ΣΖ 12/3/1998 47.965 2 14.000,00   

74 

ΚΖΟ 4638 ΜΔRCEDES 23 Φ.Η.Υ. 11/10/1988   2 2.000,00   

75 

ΚΖΟ 4868 VW 14 Φ.Η.Υ. 16/4/1997 15.773 2 3.000,00   

76 

ΚΖΟ 4913 ΜΔRCEDES 57 Φ.Η.Υ. 26/6/1986   2 3.000,00   

77 

ΚΖΟ 4981 VOLVO 33 Φ.Η.Υ. 17/4/2001   2 24.000,00   

78 

ΚΖΟ 4991 MITSUBISHI 14 Φ.Η.Υ. 27/8/2001 15.880 2 3.500,00   

79 
ΚΖΟ 5114 MITSUBISHI 18 

Φ.Η.Υ. 2/9/2005 40.723 2 17.000,00   

80 
KHH 8562 

FIAT 
DUCATO 

14 
Φ.Η.Υ 5/10/2004  2.400   4.000,00   

81 
KHH 8561 FIAT- DOBLO 10 

Φ.Η.Υ 4/4/2006  2.100   3.500,00   

82 

ΚΖΟ 5115 VOLVO 33 Φ.Η.Υ. 6/9/2005 79.835 2 30.000,00   

83 

ΚΖΟ 4606 ΜΔRCEDES 24 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

11/11/1991     5.000,00   

84 

ΚΖΖ 4796 ISUZU 31 Φ.Η.Υ. 19/3/2010 59.500 10 35.000,00   

85 

ΜΔ 55903 PEUGEOT 41 ΔΚΚΑΦΔΑ 25/2/1997   2 10.000,00   

86 

ΚΖΗ 9659 KIA 11 ΗΥ ΔΠΗΒ 13/6/2007 10,000   3.500,00   

87 

ΚΖΗ 9660 KIA 11 ΗΥ ΔΠΗΒ 14/6/2007 10,000   3.500,00   

88 

ΚΖΗ 3357 SKODA 10 ΗΥ ΔΠΗΒ 27/11/2011 7,000   3.000,00   

89 ΝΕΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ  

AROCS 
1830K  220 ΑΠΟΡ/ΦΟ   182.000    182.000    

90 ΝΕΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

AROCS 
1830K  220 ΑΠΟΡ/ΦΟ  167.900  167.900  
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91 
ΝΕΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

FUSO 
CANTER 

7C18 129 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΜΔ 

ΓΔΡΑΝΟ  107.000  107.000  

92 ΝΕΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ AUSA 75 ΑΡΩΘΡΟ  138.000  138.000  

   **Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 5  ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ  4 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ  
ΗΗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Σα προσ αςφάλιςθ οχιματα αςφαλίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

Α) Για ςωματικζσ βλάβεσ 1.220.000 € (και για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ με 

αυτοκίνθτα υπθρεςιακϊν προςϊπων μζςα ςτο χϊρο του γκαράη ). 

Β) Για υλικζσ ηθμιζσ 1.220.000 € (και για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ με αυτοκίνθτα 

υπθρεςιακϊν προςϊπων μζςα ςτο χϊρο του γκαράη ). 

Γ) Για ςωματικζσ βλάβεσ 1.220.000 € και ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ από 

προεξζχον ι  μεταφερόμενο αντικείμενο ςτα αυτοκίνθτα και μθχανιματα με 

αφξοντα αρικμό 17.28.29.33.34.35.36.37.38.42.43.47.51.53.54.55.56.57.58.59. 

60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.91 και 

92 

Δ) Για υλικζσ ηθμιζσ με το ποςό των 1.220.000 €  και ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ 

από προεξζχον ι μεταφερόμενο αντικείμενο ςτα αυτοκίνθτα και μθχανιματα κατά 

τθν εκτζλεςθ εργαςίασ με αφξοντα αρικμό 

17.28.29.33.34,35,36.37.38.42.43.47.51.53.54.55.56,57,58,59,60.61.62.63.64.65.66,

67.68.69.70.71.72.73.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85 .91 και 92 

Ε) Για κινδφνουσ ΦΩΣΙΑ - ΚΕΡΑΤΝΟΤ – ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΚΛΟΠΘ- 

ΚΑΚΟΒΟΤΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ με το ποςό που αναφζρεται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ 

των οχθμάτων . 

Σ) Για ςωματικζσ βλάβεσ 1.220.000 € ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν 

εκτζλεςθ ζργων ι εργαςιϊν (κάλυψθ εργαλείου) ςτα με αφξοντα αρικμό 

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.

45.46.47.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.69.70.71.72..74. 

75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.89.90.91 και 92 μθχανιματα και αυτοκίνθτα 

αποκομιδισ απορριμμάτων κ.λ.π. 

Η) Για υλικζσ ηθμιζσ 1.220.000 € ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ 

ζργων ι εργαςιϊν (κάλυψθ εργαλείου) ςτα με αφξοντα αρικμό 

18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.

45.46.47.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.69.70.71.72..74. 

75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.89.90.91 και 92 μθχανιματα και αυτοκίνθτα 

αποκομιδισ απορριμμάτων κ.λ.π. 

Θ) Για ςωματικζσ βλάβεσ των οδθγϊν και επιβαινόντων ςτα οχιματα με το ποςό 

των 1.220.000 €. 

Θ) Για νομικι προςταςία ςτα φορτθγά, μθχανιματα ζργων, λεωφορεία, επιβατθγά, 

τρίκυκλα και δίκυκλα  

 Ι) Κάλυψθ υλικϊν ηθμιϊν ιδίου οχιματοσ από αναςφάλιςτο όχθμα ςε όλα τα 

οχιματα. 

Κ) Κάλυψθ ανάλογα τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ κάκε οχιματοσ : 

 1) ολικισ κλοπισ 

  2) πυρκαγιά  & πυρκαγιά από τρομοκρατικι ενζργεια  

  3) αςτικι ευκφνθ  πυρόσ ςε πορκμεία & κλειςτοφσ χϊρουσ  

  4) πυρκαγιά από πολίτικεσ ταραχζσ,ςτάςεισ,απεργίεσ,κακόβουλεσ ενζργειεσ  

  5) κεομθνίεσ  & φυςικζσ καταςτροφζσ  

  6) φροντίδα ατυχιματοσ  
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  7) κραφςθ υαλοπινάκων 

  8) τροχαίο ατφχθμα οδθγοφ  

Λ) ασ ενθμερϊνουμε ότι ο Διμοσ Αιγάλεω κα κζςει ςε κυκλοφορία τα οχιματα με 

α/α 89,90,91 και 92  του προαναφερόμενου πίνακα κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ και θ δαπάνθ αςφάλιςθσ τουσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό . Επιπλζον βρίςκεται  ςε εξζλιξθ διαγωνιςμόσ για ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 5  

ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 4 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΘΜΟ  ΙΙ 

 

Οι τιμζσ που κα προςφερκοφν κα παραμείνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ για όλο το 

χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) 

μινεσ και δεν ιςχφει ανακεϊρθςθ ι αναπροςαρμογι τιμϊν εκτόσ αν υπάρξει παρζμβαςθ 

του Τπουργείου Εμπορίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου Και Προςταςίασ Καταναλωτι 

του Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Σουριςμοφ. 

 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Διμοσ Αιγάλεω κα ενθμερϊςει τον ανάδοχο για το 

πλικοσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου που περιζχονται ςτον προχπολογιςμό τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, που επικυμεί να εντάξει άμεςα ςε αςφάλιςθ για είκοςι τζςςερισ μινεσ 

(24) μινεσ διάρκειασ.  

Για τα υπόλοιπα οχιματα και μθχανιματα ζργου που δεν περιζχονται ςτον προχπολογιςμό 

τθσ παροφςασ μελζτθσ και δεν κα αςφαλιςτοφν από τθν αρχι, ο Διμοσ Αιγάλεω  διατθρεί 

το δικαίωμα να ενεργοποιιςει τθν αςφάλιςθ τουσ οποιαδιποτε θμερομθνία εντόσ τθσ 

ςφμβαςθσ με διάρκεια μζχρι το τζλοσ αυτισ, ενθμερϊνοντασ ζγκαιρα τον ανάδοχο και 

καταβάλλοντασ το αναλογοφν ποςό τθσ περιόδου (πχ  εάν ο Διμοσ Αιγάλεω  ενθμερϊςει 

τον Ανάδοχο ότι επικυμεί να αςφαλίςει ζνα όχθμα τον 4ο μινα από τθν ζναρξθ τθσ 

ςφμβαςθσ  προκφπτει αςφάλιςθ για  διάςτθμα 20 μθνϊν και το αντίτιμο κα υπολογίηεται 

ωσ εξισ: 20μινεσ*Ποςό Προςφοράσ Αναδόχου του οχιματοσ/24 μινεσ). 

Επίςθσ για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Διμοσ Αιγάλεω διατθρεί το 

δικαίωμα διακοπισ τθσ αςφάλιςθσ οχθμάτων και μθχανθμάτων που κα αποςφρει από τθν 

κυκλοφορία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Τπθρεςία το αναλογοφν ποςό 

τθσ υπόλοιπθσ αςφάλιςθσ (πχ για όχθμα που ζχει αςφαλιςτεί από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ 

(ετιςιασ διάρκειασ) και αποςφρεται τον 10ο μινα από τθν ζναρξι αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να διακόψει τθν αςφάλεια του και να επιςτρζψει ςτον Διμο Αιγάλεω το αναλογοφν 

ποςό τθσ υπόλοιπθσ αςφάλιςθσ δθλαδι: 14 μινεσ*Ποςό Προςφοράσ Αναδόχου του 

οχιματοσ/24 μινεσ). 

Επειδι κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ο Διμοσ Αιγάλεω  πικανόν να κζςει 

ςε κυκλοφορία και άλλα οχιματα ι μθχανιματα, ι αποκτιςει ι ενοικιάςει και άλλα κτιρια, 

θ δαπάνθ αςφάλιςθσ των  εν λόγω  νζων οχθμάτων-μθχανθμάτων κα προκφψει κατϋ 

αναλογία με τισ προςφερκείςεσ ςτο διαγωνιςμό τιμζσ.  

Θ ςφμβαςθ μπορεί  να τροποποιείται, ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου πχ αγορά 
νζου οχιματοσ, κτιρίου κλπ μετά  από ςχετικι απόφαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, αφοφ 
προθγθκεί γνωμοδότθςθ τθσ  Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ,  εφόςον θ αξία τθσ 
τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Θ 
ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016(όπωσ 
τροποποιικθκε με τον Ν.4605/2019). 
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Α2.Ακίνητη περιουςία του Δήμου. 

 

Θ ακίνθτθ περιουςία του Διμου και το φψοσ του ποςοφ για το οποίο αςφαλίηεται κατά 

περίπτωςθ είναι: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  ( ΚΩΔ. 10 ): 

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  (Ιερά  οδόσ  364 &  Κάλβου) 

   α) Σετραϊροφο  κτιριακό  ςυγκρότθμα   αποτελοφμενο  από  υπόγειο 815τ.μ, ιςόγειο 951 

τ.μ., Αϋ όροφο  724τ.μ., Βϋ  όροφο 736 τ.μ. και Γϋ όροφο 388 τ.μ. με όλο το ςτακερό 

εξοπλιςμό του. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 3.500.000 € 

   β) Περιεχόμενοσ κινθτόσ  εξοπλιςμόσ (ζπιπλα, ςκεφθ, Θ/Τ, κλιματιςτικά κλπ) 

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηονται   500.000 €. 

  γ)  Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε  αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ( ΚΩΔ.15 ): 

 

1. 13οσ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ « ΡΑΠΣΗ »  (Κεραςοφντοσ  &  μφρνησ) 

 α) Σουβλόκτιςτθ, ταρατςοςκεπισ οικοδομι, καταςκευισ 1956, αποτελοφμενθ  από  

υπόγειο  86 τ.μ.,  ιςόγειο  194 τ.μ. & δϊμα  16 τ.μ.,  ςτο οποίο  ςτεγάηεται  Παιδικόσ 

τακμόσ του Διμου μασ.  

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηεται 200.000 € 

   β) Ζπιπλα  &  ςκεφθ (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ) πάςθσ φφςεωσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται  45.000  € 

   γ) Αςτικι  ευκφνθ  ζναντι  τρίτων από οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

   Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

2. 1οσ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 

α) Ιςόγειο κτίριο με υπόγειο επί τθσ οδοφ Κουντουριϊτου 16 ςτο οποίο λειτουργεί 

δθμοτικόσ παιδικόσ   ςτακμόσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται  250.000 €  

β)  Ζπιπλα και ςκεφθ (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ) πάςθσ φφςεωσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 40.000 € 

γ) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

  

3. 8οσ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΑΘΜΟ  - ( ΜΙΝΩΟ 21 & ΠΡΟΜΗΘΕΩ ) 

α)  Κτιριακό  ςυγκρότθμα  μεμονωμζνο – ταρατςοςκεπζσ από μπετόν αποτελοφμενο  από 

ιςόγειο 921 τ.μ. και υπόγειο 127 τ.μ. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηεται  500.000 €. 
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β)  Ζπιπλα και  ςκεφθ  και λοιπζσ  εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ. 

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηονται 90.000 € 

γ) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων γενικά και για οποιοδιποτε  αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

4.  9οσ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΑΘΜΟ  (ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ και ΙΑΙΟΤ) 

α) Κτιριακό  ςυγκρότθμα  μεμονωμζνο – ταρατςοςκεπζσ από μπετόν αποτελοφμενο  από 

υπόγειο  128 τ.μ., ιςόγειο 534 τ.μ. και  Α  όροφο  248 τ.μ. πλιρωσ εξοπλιςμζνο. 

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηεται 500.000 € 

β) Ζπιπλα, ςκεφθ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ 

 Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται 60.000 € 

 γ)  Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων γενικά και για οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

5.  10οσ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ  ( ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ) 

α) Κτιριακό  ςυγκρότθμα  μεμονωμζνο – ταρατςοςκεπζσ από μπετόν αποτελοφμενο  από 

υπόγειο  123τ.μ., ιςόγειο  322 τ.μ. και αϋ όροφο133 τ.μ. πλιρωσ εξοπλιςμζνο. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 350.000 € 

β) Ζπιπλα, ςκεφθ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ 

Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται  60.000 € 

γ) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων γενικά και για οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

 Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

6.  12οσ  ΒΡΕΦΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ «ΜΕΡΙΜΝΑ» (Ιερά οδόσ και αράντα Εκκληςιών). 

α) Κτιριακό ςυγκρότθμα από μπετόν αποτελοφμενο από υπόγειο 222 τ.μ. και ιςόγειο 341 

τ.μ. πλιρωσ εξοπλιςμζνο. 

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηεται 350.000 € 

β) Ζπιπλα, ςκεφθ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ 

Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται 60.000 € 

γ)  Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων γενικά και για οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

7.  4οσ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ( ΠΛΑΣΗΡΑ 40 ΚΑΙ ΜΙΑΟΤΛΗ) 

α) Σριϊροφθ νζα οικοδομι (2004) αποτελοφμενθ από:  

Ιςόγειο: 120,72 τ.μ. 

1οσ όροφοσ: 120,72 τ.μ. 

2οσ όροφοσ:120,72 τ.μ.(γραφεία ςτακμοφ) 

Τπόγειο:120,72 τ. μ (λεβθτοςτάςιο) 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται: 250.000 € 

β) Ζπιπλα και ςκεφθ κ.λ.π. κινθτά αντικείμενα. 

Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται  60.000 € 
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γ)  Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.  

 

8. 11οσ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ( ΑΝΑΓΕΝΝΗΕΩ ΚΑΙ ΔΩΡΕΙΟΤ ) 

α) Διϊροφθ οικοδομι (οικ.άδεια 2003) αποτελοφμενθ από:  

Ιςόγειο: 596,39 τ.μ. 

1οσ όροφοσ: 404,14 τ.μ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται: 500.000 € 

β) Ζπιπλα και ςκεφθ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται 60.000 € 

 γ) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

9. ΠΑΛΑΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  -  ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ  ΚΕΝΣΡΟ  

(Επί τθσ οδοφ  Δθμαρχείου  - Κουντουριϊτθ και Πλαςτιρα). 

α) Διϊροφοσ καταςκευι με υπόγειο & δϊμα  ςυνολικοφ εμβαδοφ 1060 τ.μ. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηεται 800.000 € 

β) Για τα εντόσ αυτοφ ευριςκόμενα ζπιπλα, ςκεφθ, βιβλία τθσ Δθμοτικισ βιβλιοκικθσ, 

κλιματιςτικά κ.λ.π. κινθτά πράγματα.  

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται 200.000 €. 

γ) Αςτικι  ευκφνθ ζναντι τρίτων 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

10. ΔΘΜΟΣΙΚΟ  ΘΕΑΣΡΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ  -  ΑΛΕΞΘ  ΜΙΝΩΣΘ   

α) Κτιριακζσ  εγκαταςτάςεισ με υπόγειο 269 τ.μ., ιςόγειο 431 τ.μ. και  κυλικείο 30 τ.μ. Ποςό  

για το οποίο  αςφαλίηονται 250.000 €. 

β) Ζπιπλα  και  ςκεφθ  κ.λ.π. κινθτά αντικείμενα. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται  50.000 €. 

γ) Αςτικι  ευκφνθ  ζναντι  τρίτων  (κεατϊν κ.λ.π.)  από οποιοδιποτε αιτία.  

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €  

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

10. ΕΙΚΑΣΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΗΡΙ 

α) Κτίριο ιςόγειο εικαςτικϊν τεχνϊν επί τθσ οδοφ Παπανικολι 14 & Κθφιςοφ με υπόγειο και 

δϊμα εμβαδοφ 450 τ.μ. χωρθτικότθτασ 30 ατόμων περίπου. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 200.000 € 

β) Ζπιπλα, ςκεφθ, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ  

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 70.000 €.  

γ) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

12.ΑΘΛΘΣΙΚΟ  ΚΕΝΣΡΟ  -  «ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ» ( ΠΑΠΑΝΑΣΑΚΟΤ  &  ΜΚΝΩΟ ) 
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 α) Ιςόγειο κτίριο 103 τ.μ. και οι πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται ς’αυτό.  

 Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται 30.000 €. 

 β) αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων (ακλουμζνων και κεατϊν). 

 Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.          

 

11.  ΑΘΛΗΣΙΚΟ  ΚΕΝΣΡΟ ΟΡΤΖΟΜΤΛΩΝ-ΛΤΚΑΒΗΣΟΤ 

α)Γιπεδο Ποδοςφαίρου επί τθσ οδοφ Ορυηομφλων και Λυκαβθττοφ, χωρθτικότθτασ 300 

ατόμων περίπου. Περιλαμβάνει εγκαταςτάςεισ ( εξζδρεσ,  αποδυτιρια ), οι οποίεσ 

αςφαλίηονται με το ποςό των 30.000 € 

β) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

12. ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ (5Χ5) 

Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (γιπεδα 5Χ5) επί τθσ οδοφ Λυκαβθτοφ και 4 προκαταςκευαςμζνα 

οικιματα εμβαδοφ 132,70 τ.μ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται :50.000 € 

α) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

13. ΑΘΛΗΣΙΚΕ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  ΟΔΟΤ  ΕΔΕΗ 

α) Λυόμενθ  ιςόγεια ακίνθτθ εξζδρα, λυόμενα ακίνθτα, ζπιπλα, ςκεφθ και όργανα. 

Ποςό για το οποίο  αςφαλίηονται 100.000 €. 

β) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων.           

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €  

 

14. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (ΔΑΚ) 

Επί τθσ οδοφ ουλίου ςτο Άλςοσ Αιγάλεω ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ( γιπεδα μπάςκετ, τζνισ, 

ενόργανθ, ςτίβοσ κλπ )  χωρθτικότθτασ  2.000  ατόμων περίπου. 

α) Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (γραφεία, αποδυτιρια, τουαλζτεσ). 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 200.000 €. 

β) Ζπιπλα και ςκεφθ πάςθσ φφςεωσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 5.000 €. 

γ)Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθ λειτουργία των  Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων από 

οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

15. ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ( ΣΑΤΡΟ ΒΕΝΕΣΗ ) 

 Επί τθσ οδοφ Ν. Πλαςτιρα , κλειςτό Γυμναςτιριο χωρθτικότθτασ 500 ατόμων περίπου. 

α) Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ (γραφεία, αποδυτιρια, τουαλζτεσ ).  
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Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 300.000 € 

β) Ζπιπλα και ςκεφθ πάςθσ φφςεωσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 10.000 €. 

γ) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθ λειτουργία των χϊρων του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου 

από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

16. ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 

  Επί τθσ οδοφ Δθμαρχείου Κολυμβθτιριο ανοιχτι πιςίνα μεγάλθ – μικρι, με εξζδρα 

χωρθτικότθτασ 1500 ατόμων περίπου. 

Μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ (αποδυτιρια, γραφεία , κινθτόσ εξοπλιςμόσ)  

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 50.000 € 

α)Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από τθ λειτουργία των χϊρων του κολυμβθτθρίου από 

οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

17. ΑΛΟ  ΡΑΟΤΛ  ΚΑΙ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  ΦΟΛΛΕΡΩ 

  (Ακλθτικζσ  εγκαταςτάςεισ  που βρίςκονται ςτο άλςοσ ςτα ςφνορα του Διμου μασ με τον  

Διμο  Αγ. Βαρβάρασ.) 

 α) Κτίριο, ιςόγειο, εμβαδοφ 83 τ.μ. Αςφαλίηεται για το ποςό των 15.000 €. 

 β) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι  τρίτων  από  οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

18. ΓΗΠΕΔΟ Σ.ΜΑΤΡΟΘΑΛΑΙΣΗ 

(άδεια 2005) 

 Σα κτίρια και οι κερκίδεσ γενικά του γθπζδου (που περικλείεται από τουσ δρόμουσ Θθβϊν, 

Θεςςαλονίκθσ, Κοραι και Μάκρθσ), αςφαλίηονται με το ποςό των 8.000.000 €  

α) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 300.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 500.000 € 

 

19. ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟ ΠΡΩΗΝ ΚΣΗΜΑ  ΜΠΟΤΡΑ 

 Αςτικι ευκφνθ  ζναντι  τρίτων  από  οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

21.α) ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟ ςτο χϊρο του 6ου Λυκείου ,επί τθσ οδοφ Μίνωοσ      

(οικ.άδεια 297/06 ). Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 350.000 €                                                                                        

β) ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟ ςτο χϊρο του 6ου Λυκείου). 

 Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται : 50.000 € 
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20. Κ.Α.Π.Η. 

α)  Κτιριακό ςυγκρότθμα εμβαδοφ 160 τ. μ επί τθσ οδοφ Μοςχονθςίων & Θθβϊν (Αϋ ΚΑΠΘ)  

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 80.000 € 

β) Εξοπλιςμόσ, ζπιπλα και ςκεφθ πάςθσ φφςεωσ, όλων των ΚΑΠΘ του Διμου μασ (ςφνολο 6)  

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται 60.000 € 

γ) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων  από οποιαδιποτε αιτία, για όλα τα ΚΑΠΘ του Διμου μασ  

(ςφνολο 6). 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

21. ΚΣΙΡΙΟ  ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΟΣΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΠΟΝΣΟΤ 7    

α) Σριϊροφοσ τουβλόκτιςτθ οικοδομι αποτελοφμενθ από ιςόγειο 185 τ.μ., 1ο όροφο  185 

τ.μ. και  2ο όροφο 160 τ.μ., ςτα οποία ςτεγάηονται θ Κοινωνικι Τπθρεςία,  θ Φιλαρμονικι, 

τα Δθμοτικά Ιατρεία και  το ΚΕΠ.  

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 200.000  €. 

β) Ζπιπλα και ςκεφθ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται 150.000 €. 

γ) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 €. 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

22. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΧΩΡΟ ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΤΒΙ ΄΄ 

α) Σο κτίριο ςτθ ςυμβολι τθσ Ιεράσ οδοφ και Νάξου. Αποτελείται από ιςόγειο 896,40 τ.μ. 

από  

Αϋ όροφοσ 254,55 τ.μ. και από υπόγειο 105,84 τ.μ. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται: 900.000 €. 

β) Σα εντόσ αυτοφ κλιματιςτικά, με το ποςό των 50.000 €. 

Σα ςυςτιματα ιχου και προβολισ εικόνασ, με το ποςό των 250.000 €. 

γ) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

23. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ ( Καραϊςκάκη 4-6 ) 

α) Ιςόγειο πζτρινο κεραμοςκεπζσ κτίςμα εμβαδοφ 103,64 τ.μ. , καταςκευισ προ του 1955 , 

όπου ςτεγάηεται το Πολιτιςτικό κζντρο Μικραςιατϊν του Διμου Αιγάλεω. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηονται : 500.000 

β) Ζπιπλα κλιματιςτικά  κ.λ.π. Με το ποςό των 20.000 € 

γ)  Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

24. ΕΛΚΕΛΑΜ -2ο ΚΑΠΗ- ΠΡΟΚΟΠΟΙ – ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΗΣΩΝ 

 Επί τθσ οδοφ Θεςςαλονίκθσ ςτισ παλιζσ εργατικζσ πολυκατοικίεσ ςτεγάηονται: ο 

λαογραφικόσ  ςφλλογοσ ΕΛΚΕΛΑΜ, το 2ο ΚΑΠΘ, οι ΠΡΟΚΟΠΟΙ & ο ςφλλογοσ ΚΡΘΣΩΝ. 

α)  Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 
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Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.    

 

25. ΚΑΚΙΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΣΩΘΕΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ 

 τθ ςυμβολι των οδϊν Γ.οφτςου και Ιεράσ Οδοφ υπάρχει κτίςμα κάτωκεν τθσ πλατείασ 

Θρϊων  Πολυτεχνείου, το οποίο ςτεγάηει τον κακιςτικό όμιλο Αιγάλεω . 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 30.000 € 

Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των  50.000 €  

Κατά ομάδα με το ποςό των  100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 € 

 

26. ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΚΣΙΡΙΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ 26 ΚΑΙ ΚΩΝ/ΛΕΩ 

 Διϊροφο κτίριο ςυνολικοφ εμβαδοφ  303 τ.μ. με αυλι εμβαδοφ 48 τ.μ. το οποπίο 

ςτεγάηεται  το τμιμα Κοινωνικισ  Πρόνοιασ  τθσ Διεφκυνςθσ των Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν 

του Διμου Αιγάλεω. 

α) Ζπιπλα ,κλιματιςτικά ,τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ,αναλϊςιμα κ.λ.π. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται 250.000 € 

β)  Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.    

 

27. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

 α) Διϊροφοσ τουβλόκτιςτθ οικοδομι, αποτελοφμενθ απο υπόγειο 161 τ.μ. Και ιςόγειο 109 

τ.μ. Καταςκευισ 1988. 

Ποςό για το οποίο αςφαλίηεται 150.000 € 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ (ΚΩΔ. 40): 

 

1. ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟ  ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ 4 

 το ακίνθτο επί τθσ οδοφ Μιλτιάδου 4 ,ςτεγάηεται θ Τπθρεςία Δόμθςθσ του Διμου 

Αιγάλεω .  Σο εν λόγω ακίνθτο περιλαμβάνει δφο (2) κτίρια , το μεν πρϊτο κτίριο 

αποτελείται από τα κάτωκι : 

Δφο ιςόγεια τμιματα εμβαδοφ 100 μ2 , το κακζνα   

Πρϊτο όροφο εμβαδοφ 480 μ2 

Δεφτερο όροφο  εμβαδοφ 450 μ2 

ενϊ το δεφτερο κτίριο αποτελείται από ζνα ιςόγειο χϊρο εμβαδοφ 175 μ2  μετά παταριοφ 

11,20 μ2.  

α) Ζπιπλα ,κλιματιςτικά, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αναλϊςιμα κ.λ.π. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται 200.000 € 

β)  Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.  

 

2. ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟ  ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ Γ.ΟΤΣΟΤ 4 
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 Σμιμα  πρϊτου ορόφου κτιρίου εμβαδοφ 268 μ2 , που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Γ. οφτςου 

4. 

τεγάηει το αρχείο αδειϊν τθσ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Αιγάλεω. 

α) Ζπιπλα ,κλιματιςτικά ,τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ , αναλϊςιμα κ.λ.π. 

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται 10.000 € 

β) Αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων από οποιαδιποτε αιτία: 

Κατά άτομο με το ποςό των 50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 €. 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €.   

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ( ΚΩΔ. 20 ): 

  

ΔΗΜΟΣΙΚΟ  ΓΚΑΡΑΖ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Μικζλη  4  (παρ. Αγ. Άννησ 46) 

α) Ιςόγεια προκαταςκευαςμζνα κτίρια (που χρθςιμοποιοφνται ωσ γραφεία  κακ/τασ) 

εμβαδοφ 274 τ.μ. 

Ποςό  για το οποίο αςφαλίηονται 90.000 € 

β) Iςόγειο  κτίριο  (ςυνεργείο αυτοκινιτων) εμβαδοφ 598 τ.μ   

Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηεται 60.000 € 

γ) για τα εντόσ αυτϊν ευριςκόμενα  ζπιπλα, ςκεφθ, κλιματιςτικά, Θ/Τ, μθχανιματα 

ςυνεργείων, ανταλ/κά  αυτ/των, αυτοκίνθτα ι άλλα τροχοφόρα που βρίςκονται προσ 

επιςκευι κλπ.  

Ποςό  για  το οποίο  αςφαλίηονται 200.000 € 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ( ΚΩΔ. 30 ): 

 

 ΜΙΘΩΜΕΝΟ ΚΣΙΡΙΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ Μ.ΜΠΟΣΑΡΗ 97 ΚΑΙ ΚΗΦΙΟΤ 

  Θμιυπόγειοσ χϊροσ εμβαδοφ 1140 τ.μ. , όπου ςτεγάηονται τα τεχνικά ςυνεργεία του 

Διμου Αιγάλεω 

 α) Ζπιπλα, ςκεφθ, κλιματιςτικά. Θ/Τ, μθχανιματα, εργαλεία, αναλϊςιμα, υλικά κ.λ.π.. 

Ποςό  για τα οποία αςφαλίηονται  60.000 € 

 β)Αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων και ιδιοκτιτθ από φωτιά και ζκρθξθ (υλικζσ ηθμιζσ), 

αςφαλίηεται με το ποςό των 100.000 € 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ( ΚΩΔ. 35 ): 

 

1.   ΑΛΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ  (Πρώην  Μπαρουτάδικο)  

α) Τποδομι και εγκαταςτάςεισ. 

Ποςό για το οποίο  αςφαλίηονται  200.000 € 

β) Αςτικι ευκφνθ  ζναντι  τρίτων από οποιαδιποτε αιτία : 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000  € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

2.  ΚΣΙΡΙΟ  Δ/ΝΗ  ΚΗΠΩΝ  (Άλςοσ  Αιγάλεω) 

 α)  Κτίριο  ιςόγειο  προκαταςκευαςμζνο  εμβαδοφ  342 τ. 

 Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηεται 150.000 € 

 β) Σα εντόσ αυτοφ  ευριςκόμενα  ζπιπλα, ςκεφθ, κλιματιςτικά, Θ/Τ κλπ 

 Ποςό  για το οποίο  αςφαλίηονται 30.000 € 
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Α3. ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΕ 

ΟΠΟΙΑ ΧΕΗ ΕΞΗΡΣΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑ ΕΦΟΟΝ 

ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΣΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΕΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

Η ΤΜΒΑΗ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ.  

 

Σα ζργα αυτεπιςταςίασ είναι τα εξισ: 

1.υντιρθςθ και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων, Ακλθτικϊν Εγκ/ςεων και λοιπϊν Δθμοτικϊν 

κτιρίων  προχπολογιςμοφ 100.000 € και το όμοιο ςυνεχιηόμενο ζτουσ 2020 

προχπολογιςμοφ 100.000,00 €. 

2. υντιρθςθ & επιςκευι πεηοδρομίων και οδοςτρωμάτων και λοιπϊν κοινοχριςτων 

χϊρων προχπολογιςμοφ 190.000 € και τα όμοια ςυνεχιηόμενα ζτουσ 2019-2020, 

προχπολογιςμοφ 101.225,13 € και 190.000,00 € αντίςτοιχα. 

3.υντιρθςθ δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ οδϊν , πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων 

προχπολογιςμοφ 100.000 € και τα όμοια ςυνεχιηόμενα ζτουσ 2019-2020, προχπολογιςμοφ 

66.616,90 € και 100.000,00 € αντίςτοιχα 

 υγκεκριμζνα αςφαλίηονται για υλικζσ ηθμιζσ προερχόμενεσ από κάκε αιτία ζωσ του ποςοφ 

των 50.000 € ζναντι οποιουδιποτε τρίτου. 

 Επίςθσ για αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων γενικά και για οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των   50.000 € 

Κατά ομάδα με το ποςό των 100.000 € 

Μζγιςτο ετιςιο με το ποςό των 150.000 €. 

 

Α4. ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΣΩΝ 

ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΑ, ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ Ε ΦΘΟΡΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟ ΜΑ,ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ (Ν.3852/10 ΑΡΘΡΟ 94). 

 

υγκεκριμζνα αςφαλίηονται για υλικζσ ηθμιζσ προερχόμενεσ από κάκε αιτία  ζωσ του ποςοφ 

των   50.000€. 

Επίςθσ για ςωματικζσ βλάβεσ γενικά και για οποιαδιποτε αιτία. 

Κατά άτομο με το ποςό των 100.000 € και κατά γεγονόσ με το ποςό των 200.000 €, με 

ανϊτερο όριο  

ευκφνθσ για ζνα ζτοσ, 800.000 €. 

 

Α5. ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑ . 

  

Α) Σθν αςφάλιςθ  διάρρθξθσ χρθματοκιβωτίου και λθςτείασ Σαμείου  

 Για  χριματα εντόσ του χρθματοκιβωτίου και για τισ ϊρεσ μθ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ 

ζωσ 5.000 € και 

 Για χριματα εντόσ του χρθματοκιβωτίου και εντόσ του Σαμείου για τισ ϊρεσ λειτουργίασ 

τθσ Τπθρεςίασ ζωσ 15.000 €. 

 Β)Σθν αςφάλιςθ χρθματομεταφοράσ, με το ανϊτατο όριο ανά χρθματομεταφορά ζωσ 

15.000 € και ετιςιο ςυνολικό προχπολογιηόμενο ποςό χρθματομεταφορϊν ζωσ 2.000.000 

€. 

Να ςθμειωκεί ότι α) Οι χρθματομεταφορζσ γίνονται θμεριςια από δφο άτομα με απλό 

αυτοκίνθτο ι από ζνα άτομο με μθχανάκι και β)υπάρχουν μζτρα παρακολοφκθςθσ των 

χϊρων του Σαμείου και άμεςθσ ειδοποίθςθσ.  
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A6. ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ 

 

Αφορά ςτθν αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ για ηθμιζσ προερχόμενεσ από τα ςυνεργεία του 

Διμου. Πιο αναλυτικά αφορά ςτθν ανάγκθ για κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ για ηθμιζσ που 

δθμιουργοφνται από τα ςυνεργεία κακαριότθτασ και πραςίνου κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

και προζρχονται από διάφορα μθχανιματα όπωσ χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικζσ μθχανζσ, 

αλυςοπρίονα, ςάρωκρα κακαριςμοφ τα οποία προξενοφν μικρισ ζκταςθσ ηθμιζσ ςε τηάμια 

ςπιτιϊν ι παρκαριςμζνων αυτοκινιτων από πζτρεσ ι κλαδιά κ.λ.π.. 

Οι καλφψεισ να είναι: 

Θ αποηθμίωςθ κατά γεγονόσ καταβάλλεται εξ ολοκλιρου από τθν εταιρεία. 

Σο ςφνολο τθσ δαπάνθσ κα ανζλκει ςτο ποςό των 7.000,00 €. 

 

ΑΘΘΝΑ,  ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 

Θ υντάξασ 
                                                                        
Θ Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ  

 

 

Μ. Σηϊρτηθ    Μ. Σηϊρτηθ                                                                           
Π.Ε. αρχ. Μθχανικϊν,  με βακμό Α' 

ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      Α.Μ.: 15/25528/21-10-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ Αςφάλιςθ κινθτισ και ακίνθτθσ   

περιουςίασ του  Διμου Αιγάλεω για τα 
ζτθ 2021-2022 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                           Προχπολογιςμόσ:322.000,00 ΕΤΡΩ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                              
ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ                                       

 

Πλθροφορίεσ: Μαρία Σηϊρτηθ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, Αιγάλεω 12243 
Σθλ.  2132044838 
Mail: maria.tzortzi@egaleo.gr 

 

  
  

 
ΙΙΙ. ΤΓΓΡΑΦΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ) 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  
 
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν Αςφάλιςθ κινθτισ και ακίνθτθσ   

περιουςίασ του  Διμου Αιγάλεω για τα ζτθ 2021-2022. Θ αςφάλιςθ κα καλφψει το ςφνολο 

των οχθμάτων και μθχανθμάτων και των ακινιτων που χρθςιμοποιοφνται από το Διμο 

Αιγάλεω. Θ αςφάλιςθ καλφπτει περίοδο είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
Θ ανάκεςθ των υπόψθ εργαςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ 

 Σου Ν. 3463/06 (Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων) 

 Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147). 

 Σου Ν. 2859/2000. 

 Tίσ διατάξεισ του Ν. 4605/19 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 

2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν 

πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν 

παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα 

για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 
Άρθρο 3ο: υμβατικά τοιχεία 
 
Σα οριηόμενα ωσ ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ των 

υπόψθ υπθρεςιϊν είναι τα παρακάτω και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

Α) Θ ςφμβαςθ 
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Β) Θ Διακιρυξθ 

Γ) Θ τεχνικι περιγραφι 

Δ) Θ ςυγγραφι Τποχρεϊςεων 

Ε) Θ μελζτθ  

Σ) Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο Σρόποσ και χρόνοσ Εκτζλεςησ 

 
Θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί με διαγωνιςμό, τουσ όρουσ διενζργειασ 

του οποίου κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι  του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 2 τθσ παροφςθσ. 

Σο  ποςό  προχπολογιςμοφ μελζτθσ  αποτελεί το άνω όριο πζραν του οποίου οι οικονομικζσ 

προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και αποκλείονται από τον διαγωνιςμό 

 
Άρθρο 5ο φμβαςη 
 
Ο ανάδοχοσ μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ, ςφμφωνα με τον Νόμο υποχρεοφται να 

προςζλκει εντόσ δζκα (10) θμερϊν για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να κατακζςει τα 

ςυμβόλαια αςφάλιςθσ. 

 

Άρθρο 6o Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό 

 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατατεκεί, από κάκε υποψιφιο, εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 1% επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, θ οποία κα απευκφνεται ςτο Διμο Αιγάλεω. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει απαραίτθτα να αναφζρει επακριβϊσ τθν επωνυμία του 

διαγωνιηόμενου, τον τίτλο των υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ δίδεται θ εγγφθςθ, τον όρο ότι ο 

εγγυθτισ παραιτείται από το δικαίωμα διηιςεωσ  μζχρι το παραπάνω ποςό και αναγνωρίηει 

ανεπιφφλακτα τθν υποχρζωςθ του να καταβάλλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ χωρίσ καμία 

ζνςταςθ, ι αντίρρθςθ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. 

Θ παραπάνω εγγυθτικι επιςτολι κα είναι χωρίσ χρονικό περιοριςμό ιςχφοσ είτε κα ιςχφει 

το λιγότερο για διάςτθμα τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ 

ςυμμετζχοντεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 7ο Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ  
 
Πριν τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ο μειοδότθσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί του ςυμβατικοφ ποςοφ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, θ οποία κα αντικαταςτιςει τθν εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. 

Για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ιςχφουν, αντιςτοίχωσ, όλοι οι λοιποί ςχετικοί όροι που 

προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 
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Άρθρο 8ο: Διάρκεια ςφμβαςησ 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) μινεσ, αρχισ γενομζνθσ από 

τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ και ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘ. ε κάκε περίπτωςθ θ 

ςφμβαςθ δεν μπορεί να ξεκινιςει πριν το πζρασ τθσ εν ιςχφ ςφμβαςθσ, οπότε ςτθν 

περίπτωςθ αυτι που κατά τθν υπογραφι τθσ δεν ζχει λιξει θ υφιςτάμενθ, κα υπάρξει ρθτι 

αναφορά ςτον χρόνο ζναρξισ τθσ. 

 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Διμο Αιγάλεω κα ενθμερϊςει τον ανάδοχο για το 

πλικοσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου και των ακινιτων που περιζχονται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ, που επικυμεί να εντάξει άμεςα ςε αςφάλιςθ 

ετιςιασ διάρκειασ ι εξαμθνιαίασ.  

Για τα υπόλοιπα οχιματα και μθχανιματα ζργου ι ακίνθτα που δεν περιζχονται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ και δεν κα αςφαλιςτοφν από τθν αρχι, ο Διμοσ 

Αιγάλεω διατθρεί το δικαίωμα να ενεργοποιιςει τθν αςφάλιςθ τουσ οποιαδιποτε 

θμερομθνία εντόσ τθσ ςφμβαςθσ με διάρκεια μζχρι το τζλοσ αυτισ, ενθμερϊνοντασ ζγκαιρα 

τον ανάδοχο και καταβάλλοντασ το αναλογοφν ποςό τθσ περιόδου (πχ εάν ο Διμοσ Αιγάλεω 

ενθμερϊςει τον Ανάδοχο ότι επικυμεί να αςφαλίςει ζνα όχθμα τον 4ο μινα από τθν ζναρξθ 

τθσ ςφμβαςθσ  προκφπτει αςφάλιςθ για  διάςτθμα 20 μθνϊν και το αντίτιμο κα 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 20μινεσ*Ποςό Προςφοράσ Αναδόχου του οχιματοσ/24 μινεσ). 

Επίςθσ για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Διμοσ Αιγάλεω διατθρεί το 

δικαίωμα διακοπισ τθσ αςφάλιςθσ οχθμάτων και μθχανθμάτων που κα αποςφρει από τθν 

κυκλοφορία. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Τπθρεςία το αναλογοφν ποςό 

τθσ υπόλοιπθσ αςφάλιςθσ (πχ για όχθμα που ζχει αςφαλιςτεί από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ 

(ετιςιασ διάρκειασ) και αποςφρεται τον 10ο μινα από τθν ζναρξι αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να διακόψει τθν αςφάλεια του και να επιςτρζψει ςτον ΕΔΝΑ το αναλογοφν ποςό 

τθσ υπόλοιπθσ αςφάλιςθσ δθλαδι: 14μινεσ*Ποςό Προςφοράσ Αναδόχου του οχιματοσ/24 

μινεσ). 

Θ ςφμβαςθ μπορεί  να τροποποιείται, ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου πχ 
αγορά νζου οχιματοσ, κτιρίου κλπ μετά  από ςχετικι απόφαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
αφοφ προθγθκεί γνωμοδότθςθ τθσ  Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ,  εφόςον θ 
αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016(όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4605/2019). 
 
Άρθρο 9ο: Ποινικζσ Ρήτρεσ 
 
Εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν εκτελεί το ςυμβατικό του αντικείμενο ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, 

επιβάλλονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ 

φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, όπωσ οι δφο τελευταίεσ ορίηονται ςτο 

Άρκρο 11 τθσ παροφςασ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

Άρθρο 10ο Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 
 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν 

κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ μεταγενζςτερων 
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αυξομειϊςεων των κρατιςεων αυτϊν, γίνονται αυτόματα αντίςτοιχεσ αναπροςαρμογζσ του 

ςυμβατικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ. 

 

Άρθρο 11ο:  Αρμόδιοι εκ Μζρουσ του Δήμου Αιγάλεω 

 Αρμόδια Τπθρεςία είναι θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Προϊςτάμενθ Αρχι είναι Θ 

Οικονομικι  Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω. 

 
 

ΑΙΓΑΛΕΩ, Οκτϊβριοσ  2020 

Θ υντάξασ 

                                                                        
Θ Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ  

                                                                             
Ανάπτυξθσ & Διαφάνειασ. 

  

Μ. Σηϊρτηθ                   Μ. Σηϊρτηθ  

ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ                ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ 
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IV. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σο παρόν περιλαμβάνει τθν δαπάνθ για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, για χρονικό διάςτθμα 

είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) μινεσ του ςυνόλου τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ   περιουςίασ  που 

χρθςιμοποιεί ο Διμοσ Αιγάλεω. τθν εν λόγω δαπάνθ περιλαμβάνεται και το ςφνολο των, 

βάςει κειμζνων διατάξεων, φόρων, τελϊν, και κρατιςεων που ιςχφουν κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

Δε θα γίνονται αποδεκτζσ οικονομικζσ προςφορζσ που υπερβαίνουν το ςυνολικό ποςό 

ζκαςτου κωδικοφ αριθμοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

   ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Δ/ΝΕΙ 1Ο ΕΣΟ 2Ο ΕΣΟ 

1 10.6253.001 Δ/νζη Διοικηηικού 6.800,00 6.800,00 

2 15.6253.001 Δ/νζεις Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ 

και Κοινωνικών Τπηρεςιών  

4.000,00 4.000,00 

3 20.6252.001 Δ/νζη Καθ/ηας(μητ/ηα) 23.600,00 23.600,00 

4 20.6253.001 Δ/νζη Καθ/ηας(μεηαθορικά μέζα) 52.000,00 52.000,00 

5 30.6252.001 Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών(μητ/ηα) 2.000,00 2.000,00 

6 30.6253.001 Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών 

(μεηαθορικά μέζα) 

5.000,00 5.000,00 

7 35.6252.001 Δ/νζη Πραζίνοσ (μητ/ηα) 3.600,00 3.600,00 

8 35.6253.001 Δ/νζη Πραζίνοσ (μεηαθορικά μέζα) 10.000,00 10.000,00 

9 40.6253.001 Δ/νζη Τπηρεζιών Δόμηζης 

(μεηαθορικά μέζα) 

2.500,00 2.500,00 

  ΤΝΟΛΟ 109.500,00 109.500,00 

 ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕ 219.000,00 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

   ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 1Ο ΕΣΟ 2Ο ΕΣΟ 

1 10.6251.001 Κηίρια Διοικηηικών Τπηρεζιών 5.500,00 5.500,00 

2 10.6255.001 Αηστήμαηα τρήζης οδοζηρωμάηων 

κλπ κοιν τώρων από ζημιές 

ζσνεργείων  

7.000,00 7.000,00 

3 10.6255.002 Σαμειακά διαθέζιμα 5.000,00 5.000,00 

4 15.6251.001 Κηίρια Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ και 

Κοινωνικών Τπηρεςιών 

24.000,00 24.000,00 

5 20.6251.001 Κηίρια Καθαριόηηηας 1.000,00 1.000,00 

6 30.6251.001 Κηίρια Σετνικών Τπηρεζιών  1.000,00 1.000,00 

7 30.6255.001 Έργα ασηεπιζηαζίας 7.000,00 7.000,00 

8 35.6251.001 Κηίρια Πραζίνοσ  500,00 500,00 

9 40.6251.001 Κηίρια Τπηρεζιών Δόμηζης 500,00 500,00 

  ΤΝΟΛΟ 51.500,00 51.500,00 

 ΤΝΟΛΟ ΑΦΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕ 103.000,00 

 

ΤΝΟΛΟ                                                                                                    322.000,00 € 

 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ, Οκτϊβριοσ  2020 

Θ υντάξασ 

                                                                        
Θ Διευκφντρια Προγραμματιςμοφ  

                                                                             
Ανάπτυξθσ & Διαφάνειασ. 

  

Μ. Σηϊρτηθ                   Μ. Σηϊρτηθ  

ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ                ΠΕ αρχ. Μθχ. / Αϋ 

 
 
 

 

 

 

 



25 / 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      Α.Μ.: 15/25528/21-10-2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ Αςφάλιςθ κινθτισ και ακίνθτθσ   

περιουςίασ του  Διμου Αιγάλεω για τα 
ζτθ 2021-2022 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                           Προχπολογιςμόσ:322.000,00 ΕΤΡΩ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ                              
ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ                                       

 

Πλθροφορίεσ: Μαρία Σηϊρτηθ 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, Αιγάλεω 
12243 
Σθλ.  2132044838 
Mail: maria.tzortzi@egaleo.gr 

 

 
 
 
 

V. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ1:ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ(ΚΑ 10.6253.001) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 
ΓΙΑ 2 ΕΣΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ 
ΣΗΝ 

ΕΚΠΣΩΗ 

1 
ΚΘΟ 4973 

MAN 3.790,00 € ……….……% ………………...€ 

2 
ΚΘΘ 8563 

KARSAN 7.600,00 € ……….……% ………………...€ 

3 
ΚΘΟ 5145 

DAEWOO 680,00 € ……….……% ………………...€ 

4 
ΗΜΡ 513 

SUZUKI 230,00 € ……….……% ………………...€ 

5 
ΟΑΒ 117 

PIAGGIO 270,00 € ……….……% ………………...€ 

6 
ΟΟΘ 484 

PIAGGIO 270,00 € ……….……% ………………...€ 

7 
ΚΘΙ 7086 

NISSAN 760,00 € ……….……% ………………...€ 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ 10.6253.001)  13.600,00€   
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ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ , ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Κ.Α. 15.6253.001) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΓΙΑ 2 ΕΣΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

8 ΚΘΟ 4974 CITROEN 1000,00 € ……….……% ………………...€ 

9 ΚΘΟ 5043 HYUNDAI 1000,00 € ……….……% ………………...€ 

10 ΚΘΟ 5077 DAIMLER 4.000,00 € ……….……% ………………...€ 

11 ΚΘΟ 5126 HYUNDAI 1000,00 € ……….……% ………………...€ 

12 ΚΘΟ 4961 HYUNDAI 1000,00 € ……….……% ………………...€ 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ 15.6253.001) 8.000,00€   

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 : ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  
(Κ.Α. 20.6252.001) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 
ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

13 ME 42644 JCB 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

14 ME 51889 MERCEDES 2.800,00 € ……….……% ………………...€ 

15 ME 57414 DULEVO  2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

16 ME 57820 NISSAN  2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

17 ME 70562 JCB 2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

18 ME 86790 IVECO 5.000,00 € ……….……% ………………...€ 

19 ME 111846 IVECO 4.000,00 € ……….……% ………………...€ 

20 ME 82119 RENAULT 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

21 ME 82148 BUCHER 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

22 ME 142487 JCB 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

23 ME 142518 MAN 6.000,00 € ……….……% ………………...€ 

24 ME 140278 DULEVO 2.800,00 € ……….……% 
………………...€ 

25 ME 140881 AUSA 6.000,00 € ……….……% 
………………...€ 

26 ΝΕΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ AUSA 6.000,00€  
 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ 20.6252.001)  47.200,00€  
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ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
(Κ.Α. 20.6253.001) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

27 ΑΗΑ 4574 SUZUKI 300,00 € ……….……% ………………...€ 

28 
ΑΗΑ 4575 

SUZUKI 300,00 € ……….……% ………………...€ 

29 
ΗΜΡ 0514 

SUZUKI 400,00 € ……….……% ………………...€ 

30 
ΗΜΡ 0515 

SUZUKI 400,00 € ……….……% ………………...€ 

31 
IYP 0221 

PIAGGIO 400,00 € ……….……% ………………...€ 

32 
ΚΘΘ 1777 

MERCEDES 5.000,00 € ……….……% ………………...€ 

33 
ΚΘΘ 1778 

MERCEDES 5.000,00 € ……….……% ………………...€ 

34 
ΚΘΘ 1818 

ISUZU 3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

35 
ΚΘΘ 5229 

NISSAN 3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

36 
ΚΘΙ 6639 

DAIMLER 3.200,00 € ……….……% ………………...€ 

37 
ΚΘΙ 6640 

DAIMLER 3.400,00 € ……….……% ………………...€ 

38 KHO 4763 MERCEDES 2.200,00 € ……….……% ………………...€ 

39 KHO 4765 MERCEDES     2.200,00 € ……….……% ………………...€ 

40 
KHO 4818 MERCEDES     2.200,00 € 

……….……% ………………...€ 

41 
KHO 4819 MERCEDES 

2.200,00 € ……….……% ………………...€ 

42 KHO 4821 MERCEDES 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

43 KHO 4877 SCANIA 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

44 KHO 4968 MERCEDES     3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

45 KHO 4969 MERCEDES     3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

46 KHO 5016 DAIMLER 2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

47 KHO 5017 FIAT 1.800,00 € ……….……% ………………...€ 

48 ΚΘO 5019 FORD 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

49 ΚΘO 5020 FORD 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

50 ΚΘ0 5029 MERCEDES 2.200,00 € ……….……% ………………...€ 

51 ΚΘΟ 5030 FORD 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

52 ΚΘH 8565 MERCEDES 2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

53 ΚΘΟ 5071 DAIMLER 2.800,00 € ……….……% ………………...€ 

54 ΚΘΟ 5072 DAIMLER 2.800,00 € ……….……% ………………...€ 

55 ΚΘH 8568 MERCEDES 3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

56 ΚΘO 5118 VOLVO 2.800,00 € ……….……% ………………...€ 

57 ΚΘO 5127 VOLVO 3.400,00 € ……….……% ………………...€ 

58 ΚΘO 5137 IVECO 2.400,00 € ……….……% ………………...€ 
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59 ΚΘO 5150 IVECO 2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

60 ΚΘO 5199 MERCEDES 3.400,00 € ……….……% ………………...€ 

61 ΚΘO 5212 NISSAN 2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

62 ΚΘO 4960 HYUNDAI 1.000,00 € ……….……% ………………...€ 

63 ΚΘO 4987 MITSUBISHI 1.000,00 € ……….……% ………………...€ 

64 ΚΘO 5234 KAΟΤΘ 3.600,00 € ……….……% ………………...€ 

65 IMN 2690 FORD 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

66 KHI 8722 ISUZU 3.000,00 € ……….……% ………………...€ 

67 ΝΕΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ AROCS 1830K  4.000,00€   

68 ΝΕΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ AROCS 1830K  4.000,00€   

69 ΝΕΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
FUSO CANTER 

7C18 3.600,00€   

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ 20.6253.001)` 104.000,00 €   

 

ΠΙΝΑΚΑ 5  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΚΑ. 30.6252.001) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ 
ΕΚΠΣΩΗ % 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ 
ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ 

70 ME 30693 JCB 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

71 ME 65216 PICCINI 1.200,00 € ……….……% ………………...€ 

72 ME 51888 FERGUSON 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ 30.6252.001)` 4.000,00 €   

 

ΠΙΝΑΚΑ 6  ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (KA 30.6253.001) 

α/α 
ΑΡΙΘΜ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

73 ΚΘ0 4878 SCANIA  2.600,00 € ……….……% ………………...€ 

74 ΚΘO 5018 FIAT 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

75 ΚΘO 5021 FORD 1.400,00 € ……….……% ………………...€ 

76 ΚΘΘ 5175 NISSAN 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

77 ΚΘO 4867 VW 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

 
ΤΝΟΛΟ(30.6253.001) 10.000,00€ 

  

 

ΠΙΝΑΚΑ 7 MHXANHMATΩN Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ (ΚΑ. 35.6252.001) 
 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 
ΠΟΟ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

78 ME 55903 PEUGEOT 7.200,00 € ……….……% ………………...€ 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ. 35.6252.001)  7.200,00€   
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ΠΙΝΑΚΑ 8 ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ (ΚΑ. 35.6253.001) 
 

α/α 
ΑΡΙΘΜ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 

ΠΟΟ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

79 ΚΘO 4638 MERCEDES 1.500,00 € ……….……% ………………...€ 

80 ΚΘO 4868 VW 1.300,00 € ……….……% ………………...€ 

81 ΚΘO 4913  MERCEDES 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

82 ΚΘO 4981  VOLVO 2.400,00 € ……….……% ………………...€ 

83 ΚΘO 4991 MITSUBISHI 1.500,00 € ……….……% ………………...€ 

84 ΚΘO 5114 MITSUBISHI 2.000,00 € ……….……% ………………...€ 

85 ΚΘH 8562 FIAT DUCATO 1.100,00 € ……….……% 
………………...€ 

86 ΚΘH 8561 FIAT DOBLO 1.100,00 € ……….……% ………………...€ 

87 ΚΘΟ 5115 VOLVO 2.500,00 € ……….……% ………………...€ 

88 ΚΘΟ 4606 MERCEDES  3.500,00 € ……….……% ………………...€ 

89 ΚΘΟ 4796 ISUZU 3.100,00 € ……….……% ………………...€ 

 ΤΝΟΛΟ(ΚΑ. 35.6253.001)  20.000,00€   

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 9 ΟΧΗΜΑΣΩΝ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ (ΚΑ. 40.6253.001) 
 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΤΚΛΟΦ. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ 
ΠΟΟ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 
% 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΣΩΗ 

90 ΚΘI 9659 KIA 1.700,00 € ……….……% ………………...€ 

91 ΚΘI  9660  KIA 1.700,00 € ……….……% ………………...€ 

92 ΚΘI 3357 SKODA 1600,00 € ……….……% ………………...€ 

 
ΤΝΟΛΟ(ΚΑ. 40.6253.001)  5.000,00€ 

  

 
 
 

α/α ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠ/ΜΟΤ 

ΠΟΟ  

ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΣΩΗ  

ΕΚΠΣΩΗ 

%Ο ΕΣΟ 

ΠΟΟ ΜΕΣΑ 

ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ 

1 Κηίρια Διοικηηικών Τπηρεζιών 10.6251.001 11.000,00 
……….……% ………………...€ 

2 Αηστήμαηα τρήζης οδοζηρωμάηων 

κλπ κοιν τώρων από ζημιές 

ζσνεργείων  

10.6255.001 14.000,00 

……….……% ………………...€ 

3 Σαμειακά διαθέζιμα 10.6255.002 10.000,00 
……….……% ………………...€ 

4 Κηίρια Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ και 15.6251.001 48.000,00 
……….……% ………………...€ 
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Κοινωνικών Τπηρεςιών 

5 Κηίρια Καθαριόηηηας 20.6251.001 2.000,00 
……….……% ………………...€ 

6 Κηίρια Σετνικών Τπηρεζιών  30.6251.001 2.000,00 
……….……% ………………...€ 

7 Έργα ασηεπιζηαζίας 30.6255.001 14.000,00 
……….……% ………………...€ 

8 Κηίρια Πραζίνοσ  35.6251.001 1000,00 
……….……% ………………...€ 

9 Κηίρια Τπηρεζιών 

Δόμηζης 

40.6251.001 1000,00 
……….……% ………………...€ 

 

ΤΝΟΛΟ        ΟΛΟΓΡΑΦΩ                                                                           
…………………………….€ 

 

Αιγάλεω…………… 
 
 

Ο Προζφέρων 
(ζφραγίδα-υπογραφή) 
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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 [] 20-588092-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 232-571406

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 ΑΙΓΑΛΕΩ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090197140
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://aigaleo.gr/
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Οδός και αριθμός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
Ταχ. κωδ.: 12243
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2132044878
φαξ: 2132044880
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@egaleo.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022
Σύντομη περιγραφή:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Αντικείμενο 
της σύμβασης είναι η ασφάλιση της περιουσίας του Δήμου: Α) Της κινητής (οχήματα, 
μηχανήματα κ.λ.π.) που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΜΕΡΟΣ Α) και Β)Της 
ακίνητης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΜΕΡΟΣ Β) για το έτος 2021-2022. Oι 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 “Υπηρεσίες ασφάλισης 
μηχανοκίνητων οχημάτων” και 66515200-5 “Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας” . 
Προσφορές υποβάλλονται για την ασφάλιση του συνόλου της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 15/25528/21-10-2020 μελέτη της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Διαφάνειας του Δήμου. Δεν θα γίνουν 
δεκτές όσες αναφέρονται σε μεμονωμένες καλύψεις. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 322.000,00 € Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 15/25528/21-10-2020

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

http://aigaleo.gr/
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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 
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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
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
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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 
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:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15

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
-

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 
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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
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

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
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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 
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:
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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
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 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:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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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
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
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
-
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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


