ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 49ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:362/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 13 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22960/9-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Θερµός Ευάγγελος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θερµός Ευάγγελος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ασφάλισης
οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020, µε συνοπτικό
διαγωνισµό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµό όρων διαγωνισµού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις
διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 και 118 και
στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των
άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2.Στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της
Αρχής»
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η
αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί
επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη

1

σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι
λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και από την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση
αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του
συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, του
διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει
και τα συντασσόµενα τεύχη».
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων
πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020.
Με το αριθµ.εσ.πρωτ.2071/30-10-2018 αίτηµα µε Α∆ΑΜ:18REQ003918219, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου
Λευκάδας για τα έτη 2019-2020.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την αριθµ.275/2018/2018 µελέτη µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020» -η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης- έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας,.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προδιαγραφές και µελέτη, ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 48.000,00 € µε Φ.Π.Α ευρώ, και ο χρόνος είναι από 01/01/2019 και ώρα 12:00µ.µ. µέχρι την
01/01/2020 και ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2019 και από 01/01/2020 και ώρα 12:00µ.µ. µέχρι την 01/01/2021 και
ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2020.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2019 θα βαρύνει τους
Κ.Α.: 20-6253 µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, 25-6253 µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, 30-6253 µε το ποσό
των 8.500,00 ευρώ, 35-6253 µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, 50-6253 µε το ποσό των 500,00 ευρώ, 706253.001 µε το ποσό των 500,00 ευρώ, 706253.002 µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ και 35-6255 µε το ποσό
των 500,00 ευρώ που έχουν συµπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισµό του οικ. έτους 2019. Η δαπάνη
για το οικονοµικό έτος 2020 θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. που θα συµπεριληφθούν στον προς ψήφιση
προϋπολογισµό του οικ. έτους 2020 µε τα αντίστοιχα ποσά.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά :
α) την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου
του ∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020 (cpv 66514110-0) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό,
β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε την 275/2018 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Λευκάδας,
γ) και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού ως κατωτέρω:
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. :ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ταχυδροµική διεύθυνση
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
Πόλη
Λευκάδα
Ταχυδροµικός Κωδικός
31100
Χώρα
ΕΛΛΑ∆Α
Κωδικός ΝUTS
ΕL 624
Τηλέφωνο
26453 60610
Φαξ
26453 60586
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
info@lefkada.gov.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γεωργάκη Κων/να
Μπέλλη Χρυσάνθη
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.lefkada.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ και αποτελεί µη κεντρική κυβερνητική αρχή.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες.
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1.2
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 παρ.1 του
Ν.4412/2016.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2019 θα βαρύνει
τους Κ.Α.: 20-6253 µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, 25-6253 µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, 30-6253 µε το
ποσό των 8.500,00 ευρώ, 35-6253 µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, 50-6253 µε το ποσό των 500,00 ευρώ, 706253.001 µε το ποσό των 500,00 ευρώ, 706253.002 µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ και 35-6255 µε το ποσό
των 500,00 ευρώ που έχουν συµπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισµό του οικ. έτους 2019. Η δαπάνη
για το οικονοµικό έτος 2020 θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. που θα συµπεριληφθούν στον προς ψήφιση
προϋπολογισµό του οικ. έτους 2020 µε τα αντίστοιχα ποσά.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ασφάλιση όλων των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου
(µεσινέζες) του ∆ήµου Λευκάδας για δυο (2) έτη, από τη λήξη των ισχυουσών ασφαλειών 01/01/2019 έως
01/01/2021 (cpv 66514110-0) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού, µε συνοπτικό διαγωνισµό,
όπως περιγράφεται στην µε αριθµ. 275/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 € συµπεριλαµβανοµένων όλων
των επιβαρύνσεων .
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δυο έτη από1-01-2019 και ώρα 12:00µ.µ. έως 1-01-2021 και ώρα 12:00
µ.µ.. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής, στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
1.4
Θεσµικό πλαίσιο
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας διέπονται από την παρακάτω
νοµοθεσία:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των
µελών τους µε κλήρωση»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
-του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
- τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
-της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
-Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών .
-Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16.
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-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
-Την µε αριθµ. 275/2018 µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
- το γεγονός ότι η δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2019 θα βαρύνει τους Κ.Α.: 20-6253 µε το ποσό των 7.000,00
ευρώ, 25-6253 µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, 30-6253 µε το ποσό των 8.500,00 ευρώ, 35-6253 µε το ποσό
των 1.500,00 ευρώ, 50-6253 µε το ποσό των 500,00 ευρώ, 70-6253.001 µε το ποσό των 500,00 ευρώ,
706253.002 µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ και 35-6255 µε το ποσό των 500,00 ευρώ που έχουν
συµπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισµό του οικ. έτους 2019. Η δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2020
θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. που θα συµπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισµό του οικ. έτους
2020 µε τα αντίστοιχα ποσά.
-Την αριθµ. …../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσίας
ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου του ∆. Λευκάδας για τα έτη 2019-2020 µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό
διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.
1.5
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας, οδός Αντ. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδηη
31100 Λευκάδα, την 28 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος
διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
η
δηλαδή 28 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:00π.µ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
1.6
∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.lefkada.gov.gr στην διαδροµή :∆ήµος ► Ανακοινώσεις-Νέα ► ∆ιαγωνισµοί-Προκηρύξεις.
1.7
Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
1
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή
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η µε αρ. ………./……-…..-2018 Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα ΤΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
•
η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ :ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ :ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄:ΤΕΥ∆
•
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης µέσω της ιστοσελίδας
www.lefkada.gov.gr
Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι αναλαµβάνουν µε δαπάνη και επιµέλειά τους την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο
πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
2
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
3
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο
από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα
•

2
3

να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016

5

‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβαση.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2
∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν
εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί
φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη
και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
4
καταβολή τους .
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
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Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της
5
επιχειρηµατικής του λειτουργίας ,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά
την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης
δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας .
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος.
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε
αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του
σχετικού γεγονότος.
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Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.2.
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2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
2.2.4 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
(της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των
δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΣΤ΄, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει από το ΤΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
2.2.5.2 . Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω παράγραφο,
4
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας .Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
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Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.1.Για την απόδειξη στήριξης στην ικανότητα τρίτων της παραγράφου 2.2.7. προσκόµιση της σχετικής
δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Β.2. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.5. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ε π ι π λ έ ο ν:
•
Βεβαίωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών ότι είναι ενταγµένοι στο σύστηµα του φιλικού
διακανονισµού.
•
Αντίγραφο σύµβασης ασφαλιστικού πράκτορα ή συµβούλου µε την αντίστοιχη εταιρεία.
•
Αντίγραφο άδειας ασφαλιστικού πράκτορα ή ασφαλιστικού συµβούλου σε ισχύ.
η

∆ιευκρίνιση 1 :Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από
την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών .
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 (Α΄75),
υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος η το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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∆ιευκρίνιση 2 :Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
5.Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς
φορείς, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
2.3
Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει τιµής.
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε (α) µε
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι
την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Ο ∆ήµος Λευκάδας
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ……………/…….…………. (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η
ηµεροµηνία του)
Για την επιλογή αναδόχου για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : …....../……..../………
Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :
• επωνυµία:
• διεύθυνση:
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• αριθµός τηλεφώνου:
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax):
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail):
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή
ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου
2.4.2.2.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
.
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν
το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΣΤ΄),
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει από το ΤΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο παράρτηµα Α΄ . Περιλαµβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
.
αναφερόµενα στο άνω Παράρτηµα.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ∆΄ της διακήρυξης.
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που
.
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
Φόροι, τέλη, χαρτόσηµο βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµία ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου.
Οι τιµές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιµές και περιλαµβάνουν τα καθαρά ασφάλιστρα,
τα δικαιώµατα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 20% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3%.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα
της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν
στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
3.
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης
της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν
η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση
στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της,
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
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β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο
και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
και τους λόγους αποκλεισµού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως
άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου,
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η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες . Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά, που
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.8.2 της παρούσας . Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του
κριτηρίου ανάθεσης. (παρ.

4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες που θα συµµετέχουν είτε οι ίδιες, είτε διαµέσων πρακτόρων, διαµεσολαβητών, µεσιτών
κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας
της Ελλάδος (Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13/05-02-2016))
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται µε την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα,
κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.5
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή
να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης .Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ε΄ της
∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2
Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασία. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.5
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
4.6
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1
Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για όλα τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα θα έχουν ετήσια ηµερολογιακή
διάρκεια ισχύος (01/1/2019 και ώρα 12:00 µ.µ. έως 01/01/2020 και 12:00 µ.µ.) Αντίστοιχη θα είναι
και η ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος και για το έτος 2020. Οι πληρωµές της αξίας των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων θα γίνονται µε εντάλµατα του δήµου πριν την έναρξη ισχύος αυτών.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
7
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης
συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
5.3
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
7

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της ασφάλισης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2019 και ώρα
12:00µ.µ. µέχρι την 01/01/2020 και ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2019 και από 01/01/2020 και ώρα 12:00µ.µ. µέχρι
την 01/01/2021 και ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2020.

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από αρµόδια επιτροπή παραλαβής και πραγµατοποιείται µέσα στον
οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές
υποχρεώσεις, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει µερική ή ολική απόρριψη και να ζητήσει υλοποίηση
των απαιτούµενων τροποποιήσεων ώστε η παρεχόµενη υπηρεσία να ταυτιστεί µε τις προδιαγραφές. Αν αυτό δε
συµβεί, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου,
κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.

6.2

6.3
Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα
σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
α) την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου
του ∆ήµου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020 (cpv 66514110-0) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό,
β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε την 275/2018 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής:
Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η ∆ ΗΜ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α
Ν ΟΜ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α∆ ΑΣ
∆ ΗΜ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α∆ ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΗ : 2019-2020
ΑΡ Ι ΘΜ. ΜΕΛ Ε ΤΗΣ : 275/2018

ΜΕΛΕΤΗ
« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»
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Π Ρ Ο Ϋ Π ΟΛ Ο ΓΙ ΣΜ Ο Σ ∆ ΑΠ ΑΝ Η Σ
48.000,00 €
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ
Πηγή
Χρήση
CPV

48.000,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ)
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2019-2020
66514110-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες) του
∆ήµου Λευκάδας για δύο (2) έτη, από τη λήξη των ισχυουσών ασφαλειών 01/01/2019 έως 01/01/2021.
Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Π.∆. 237/1986, του Ν.
3463/2006 (Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), την απόφαση του Ελ. Συν. Τµ. 7 πράξη 59/2012, καθώς και των ισχυουσών διατάξεων
και νοµοθεσίας ασφάλισης αυτών, µετά από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εµφάνισης προβληµάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζοµένων και των
πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση µε τα οχήµατα του ∆ήµου και η άµεση αντιµετώπιση του οποιουδήποτε προβλήµατος
εµφανιστεί.
Με την υπ' αριθµό 100/16 (ΦΕΚ 2550 Β/18-8-2016) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος,
αναθεωρήθηκαν τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστική κάλυψης του άρθρου 6 παρ. 5 του Π.∆. 237/1986 σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ) και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρµοσµένα στην από 10.05.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (CELEX 52016DC0246).
Συνεπώς βάσει της ανωτέρω Απόφασης, από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο
άρθρο 6 παρ. 5 του Π.∆. 237/1986 δεν µπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόµενα ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύµα.
β) Σε περίπτωση υλικής ζηµίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των θυµάτων.
Άρα, το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για σωµατικές βλάβες προς τρίτους & επιβαίνοντες ανέρχεται σε ποσό 1.220.000 € ανά όχηµα &
ατύχηµα και το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για υλικές ζηµιές προς τρίτους ανέρχεται στις 1.220.000 € ανά όχηµα και ατύχηµα.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες) του ∆ήµου θα περιλαµβάνουν τις
παρακάτω καλύψεις :
Για τα όλα τα οχήµατα (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) :
1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα
2. Υλικές ζηµίες τρίτων ανά ατύχηµα
• Τρίτοι: θεωρούνται οι πάντες, είτε επιβαίνουν, είτε όχι στο καλυπτόµενο όχηµα πλην του ιδιοκτήτη, του οδηγού και του
νόµιµου εκπρόσωπου προκειµένου περί εταιρειών.
• Σωµατικές βλάβες : Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αναφέρθηκε στην ευθύνη για τις σωµατικές βλάβες, καθώς και στον θάνατο
που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήµατος ο αντισυµβαλλόµενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το όχηµα
καθώς και για τους επιβαίνοντες.
• Υλικές ζηµιές : Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζηµιές που θα προξενήσει σε περίπτωση
ατυχήµατος ο αντισυµβαλλόµενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το καλυπτόµενο όχηµα σε πράγµατα ή ζώα που
ανήκουν σε τρίτους.
3. Προσωπικό ατύχηµα οδηγού και ιδιοκτήτη (5.000 € τουλάχιστον)
4. Προστασία BONUS-MALUS για έως δύο ατυχήµατα ανά έτος και ανά όχηµα
5. Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής (πλην δικύκλων) για όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα (και των λεωφορείων)
6. Υλικών ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα
7. Για τα υπ. αριθµ. πινακίδας κυκλοφορίας ΚΗΙ 4433, ΚΗΙ 2532, ΚΗΗ 1561, ΚΗΙ 2505, ΚΗΗ 1572 και ΚΗΗ 1574, επιπλέον κάλυψη
Οδικής Βοήθειας
8. Τα οχήµατα θα καλύπτονται από ασφάλιση και για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος µεταξύ τους (οχήµατα του δήµου)
Επιπλέον :
- για τα απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων, σάρωθρα, καλαθοφόρα, πυροσβεστικά, φορτηγά ανατρεπόµενα, φορτηγά µε αρπάγη,
φορτηγά µε γάντζο, διαξονικούς ελκυστήρες και µηχανήµατα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής
ασφάλισης):
1. Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο (50.000 € τουλάχιστον)
2. Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζηµίες τρίτων κατά τη λειτουργία τους εργαλείο (15.000 € τουλάχιστον)
3. Κάλυψη αστικής ευθύνης µεταφερόµενου φορτίου όπου υπάρχει εργαλείο (15.000 € τουλάχιστον)
- στα ασφαλιστήρια συµβόλαια των λεωφορείων θα συµπεριλαµβάνεται και η ασφάλιση των επιβαινόντων.
Παρατήρηση:
• Το υπ’ αριθµ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1561 (επιβατικό) είναι 9 θέσεων
• Το υπ’ αριθµ. υκλοφ. ΚΗΙ 4433 (επιβατικό) είναι 6 θέσεων
• Το υπ’ αριθµ. κυκλοφ. ΚΗΙ 2527 , ΚΗΙ 2547 και ΚΗΥ 4139 λεωφορεία είναι 15 θέσεων, 20 θέσεων και 30 θέσεων αντίστοιχα.
Ο φιλικός διακανονισµός είναι απαραίτητος για όλα τα οχήµατα και για όλες τις ανωτέρω καλύψεις.
Για τα εργαλεία πρασίνου (µεσινέζες)
• Σωµατικές βλάβες 50.000,00 ευρώ/άτοµο
• Υλικές ζηµίες 50.000,00 ευρώ /περίπτωση
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Η ασφάλιση αφορά συνολικά πέντε (5) χορτοκοπτικά µηχανήµατα κατά κινδύνων αστικής ευθύνης που θα προκύψουν έναντι τρίτων,
ύστερα από ατυχήµατα που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας κοπής χόρτων και ζιζανίων σε δρόµους, πάρκα, αύλειους
χώρους, σχολείων, ναών και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου για το χρονικό διάστηµα δύο ετών, 01/01/2019 έως 01/01/2021.
Τα προς ασφάλιση οχήµατα, µηχανήµατα και εργαλεία πρασίνου του ∆ήµου είναι τα εξής :
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1η Α∆ΕΙΑ

ΙΠΠΟΙ

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS

1

ΚΗΗ 1553

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

5/11/2008

35

2

2

ΚΗΗ 1560

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

13/9/2010

42

2

3

ΚΗΗ 1557

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

22/7/2009

18

2

4

ΚΗΗ 1552

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

20/10/2008

42

2

5

ΚΗΙ 6521

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ISUZU

24/6/2004

29

2

6

ΚΗΙ 2504

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

16/2/2001

25

2

7

ΚΗΙ 2501

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

31/1/2001

25

2

8

ΚΗΙ 4431

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

30/9/2005

41

2

9

ΜΕ 116270

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

SPIDER

27/2/2013

106

2

24/5/2004

25

2

27/9/2016

31

2

DAIMLER
CHRYSL0794
MERCEDES
ATEGO

10

ΚΗΗ 1576

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11

ΚΗΗ 1570

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

12

ΚΗΗ 1565

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΜΑΝ

31/7/2015

27

2

13

ΚΗΗ 1566

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΜΑΝ

31/7/2015

27

2

14

ΚΗΗ 1555

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

28/9/2007

35

2

15

ΚΗΗ 1564

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

31/7/2015

41

2

16

ΚΗΥ 4138

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

14/6/1999

38

2

17

ΜΕ 109959

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

DAIMLER

18/3/2009

320

2

18

ΜΕ 29191

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

MERCEDES

25/9/1997

245

2

19

ΜΕ 116269

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

ZASTAVA

21/11/2012

106

2

20

ΜΕ 29205

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

KOMATSU

1/11/1999

140

2

21

ΑΜ 50277

NEW HOLLAND

16/4/2008

79,56

2

ZETOR TRADE
SRO

11/4/2007

61,2

2

∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

22

ΑΜ 50272

23

ΜΙΜ 1449

∆ΙΚΥΚΛΟ

PIAGGIO

20/2/2006

2

24

ΜΙΜ 1448

∆ΙΚΥΚΛΟ

PIAGGIO

20/2/2006

2

25

ΜΙΜ 838

∆ΙΚΥΚΛΟ

LUIYANG

9/3/2012

2

26

ΜΕ 89366

27

ΜΕ 34178

28

ΜΕ 34192

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB

28/8/2008

101

2

JCB

22/11/2002

93

2

JCB

20/1/2004

93

2

21

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1η Α∆ΕΙΑ

ΙΠΠΟΙ

29

ΜΕ 109963

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB

24/6/2009

101

2

30

ΜΕ 34164

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

19/7/2001

90

2

31

ΚΗΗ 1574

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

TOYOTA

7/4/2017

10

2

5/12/2005

16

2

20/2/2001

9

2

22/5/2006

14

2

20/1/2004

11

2

32

ΚΗΗ 1561

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

HYUNDAI
MOTOR C

33

ΚΗΙ 2505

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIHATSU

34

ΚΗΙ 4433

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

35

ΚΗΙ 2532

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

36

ΜΕ 116261

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

MITSUBISHI

11/11/2010

180

2

26/2/2004

117

2

10/8/2005

125

2

HYUNDAI
MOTOR C
HYUNDAI
MOTOR C

37

ΜΕ 34196

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

DAILMLER
CHRYSLER

38

ΜΕ 34211

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

IVECO

39

ΜΕ 89334

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

1/3/2007

143

2

40

ΚΗΙ 2537

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FIAT - IVECO

9/2/2004

18

2

41

ΚΗΥ 2547

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

DAIMLER
CHRYSL0794

29/3/2005

15

2

42

ΚΗΥ 4139

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FIAT - IVECO

7/9/1999

35

2

43

ΜΕ 109964

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ
ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ

MERLO

24/6/2009

86

2

44

ΚΗΙ 2528

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

26/5/2003

17

2

45

ΚΗΙ 2518

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

4/10/2002

17

2

46

ΚΗΙ 2522

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

27/12/2002

17

2

47

ΜΕ 89351

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

15/1/2008

109

2

16/1/2008

150

2

4/3/2005

150

2

48

ΜΕ 89352

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO B.V. IVECO

49

ΜΕ 34201

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO

50

ΚΗΗ 1559

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MERCEDES
DAIMLER

30/10/1997

20

2

51

ΚΗΥ 4141

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO MAGIRUS

20/10/1999

57

2

52

ΚΗΙ 2531

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MERCEDES

3/11/2003

200

2

53

ΚΗΙ 2541

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO SPA

15/2/2005

35

2

54

ΚΗΙ 2545

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

NISSAN

16/3/2005

18

2

55

ΚΗΙ 2515

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAN

15/2/2002

41

2

56

ΚΗΗ 1562

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ

DAILMLER
CHRYSLER

11/4/2002

30

2

57

ΚΗΗ 1569

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ
ΓΑΝΤΖΟ

ΜΑΝ

5/8/2015

75

2

58

ΚΗΗ 1568

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ
ΓΑΝΤΖΟ

ΜΑΝ

5/8/2015

75

2

59

ΚΗΙ 2523

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

31/12/2002

17

2

Α/Α
60

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΗΙ 2509

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
DAEWOO-F20

22

1η Α∆ΕΙΑ
11/5/2001

ΙΠΠΟΙ
14

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS
2

61

ΚΗΙ 2520

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

62

ΚΗΥ 4132

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

63

ΚΗΙ 2533

64

18/11/2002

17

2

MAZDA

16/2/2001

17

2

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

20/1/2004

17

2

ΚΗΥ 4137

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

14/6/1999

17

2

65

ΚΗΗ 1556

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ISUZU

4/2/2009

17

2

66

ΚΗΗ 1558

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

NISSAN

22/7/2009

16

2

67

ΚΗΙ 2521

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

19/11/2002

17

2

68

ΚΗΙ 2540

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

13/12/2004

17

2

69

ΚΗΥ 4135

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

5/5/1999

17

2

70

ΚΗΙ 2502

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

6/12/2000

17

2

71

ΚΗΥ 4149

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MITSUBISHI

21/7/1995

15

2

72

ΚΗΗ 1572

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

VW

14/6/2017

17

2

73

ΚΗΙ 2544

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

RENAULT

28/2/2005

10

2

74

ΚΗΙ 2543

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

RENAULT

28/2/2005

10

2

75

ΜΕ 34165

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

19/7/2001

53

2

76

ΜΕ 125347

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

24/5/2017

91

2

77

ΜΕ 125348

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

NEW HOLLAND

24/5/2017

50

2

78

ΜΕ 136727

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

RAM EUROPE

5/7/2018

52

2

ME 136726

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

RAM EUROPE

5/7/2018

114

2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

FIAT DUCATO

1999

18

2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

FIAT DUCATO

1999

18

2

79
80
81
∗

ΑΝΕΥ *
(ΠΛ. 5825794)
ΑΝΕΥ *
(ΠΛ. 5843328)

Οι πινακίδες από τα δύο πυροσβεστικά είναι σε διαδικασία έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Στην προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου δεν περιλαµβάνεται η ασφάλιση νοµικής
προστασίας, µε την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η
ίδια η νοµική – δικαστική και εξώδικη – εκπροσώπηση του ασφαλιζόµενου (Ελ. Συν. Πράξη 345/2006 Τµ. 7, 1/2011 τµ. ΙV).
Ο ∆ήµος Λευκάδας δύναται να συµφωνήσει µε τον ανάδοχο, πέραν των υποχρεωτικώς ασφαλιζόµενων κινδύνων που ορίζονται στον
νόµο, την ασφάλιση αυτών και για επιπλέον κινδύνους (προαιρετικούς), οι οποίοι είτε κρίνονται αναγκαίοι από τον ∆ήµο στα πλαίσια της
διαχείρισης και εκµετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων, είτε προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οχηµάτων αυτών, σε
συνδυασµό µε τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. (Ελ.Συν.Πράξη 59/2012 τµ. VΙΙ)
Σε περίπτωση που ο ∆ήµος κρίνει ασύµφορες τις πέραν των υποχρεωτικών από το νόµο καλύψεων θα µπορεί να ζητήσει
την διακοπή ή την µείωση του ασφαλιζοµένου ποσού ή την µη ασφάλιση σε αυτές. Σε περίπτωση που στην προσφορά
περιέχονται και καλύψεις πέραν των παραπάνω θα γίνονται αποδεκτές από τον ∆ήµο Λευκάδας εφόσον προσφέρονται χωρίς
χρέωση ή το ασφάλιστρο κριθεί συµφέρον (π.χ. φροντίδα ατυχήµατος, οδική βοήθεια µε ρυµούλκηση για µεγάλα φορτηγά, πυρκαγιά,
κλπ.).
Ο ∆ήµος µπορεί να διακόψει την ασφάλιση οχήµατος αν κρίνει ότι η ενδεχόµενη µεταβολή στο ασφάλιστρο κατά την
διάρκεια της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αύξηση καλύψεων, µεταβολή Β.Μ. κ.λ.π.) είναι ασύµφορη. Επίσης η
ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση των όρων της παρούσης µελέτης και της σύµβασης, όλης της σχετικής
νοµοθεσίας σε σχέση µε την διαδικασία ασφάλισης αλλά και στις περιπτώσεις ατυχηµάτων, αποζηµιώσεων κ.λ.π.
Στην περίπτωση αγοράς νέων οχηµάτων και µηχανηµάτων, αφού έχει υπογραφεί η σύµβαση, η ανάδοχος
ασφαλιστική εταιρεία θα έχει την υποχρέωση ασφάλισης αυτών µετά από έγγραφη ενηµέρωση της υπηρεσίας, οι
ασφαλιστικές τους καλύψεις θα είναι όµοιες µε τις ασφαλίσεις των αντίστοιχων υπαρχόντων οχηµάτων και µηχανηµάτων.
Για όλο το διάστηµα που ισχύει η σύµβαση ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την ασφαλιστική κάλυψη
οχηµάτων και µηχανηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία ή ακινητοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα
απαλλασσόµενος από το υπόλοιπο της οικονοµικής επιβάρυνσης αυτών.
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Αν στο ∆ήµο γίνει προσωρινή παραχώρηση οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ή δωρεά από άλλο οργανισµό, (δηλαδή
από άλλο ∆ήµο ή από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να
ασφαλίζει αυτά, µετά από έγγραφη ενηµέρωση της υπηρεσίας και µε ασφαλιστικές καλύψεις όµοιες µε των αντίστοιχων
υπαρχόντων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.
Στην περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή δωρεάς οχηµάτων ή µηχανηµάτων από ιδιώτη, η ανάδοχος
ασφαλιστική εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει αυτά, µετά από έγγραφη ενηµέρωση της υπηρεσίας και µε
ασφαλιστικές καλύψεις όµοιες µε των αντίστοιχων υπαρχόντων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.
Τα τυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου θα ασφαλίζονται για
πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της εκάστης ασφαλιστικής περιόδου όλων
των υπολοίπων οχηµάτων (01/01/2020 ή 01/01/2021).
Για όλο το διάστηµα που ισχύει η σύµβαση ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την ασφαλιστική κάλυψη
οχηµάτων και µηχανηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία ή ακινητοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα
απαλλασσόµενος από το υπόλοιπο της οικονοµικής επιβάρυνσης αυτών.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συµµετέχουν είτε οι ίδιες, είτε διαµέσων πρακτόρων, διαµεσολαβητών, µεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να
είναι κάτω από την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5-022016)).
Φόροι, τέλη, χαρτόσηµο βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµία ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου.
Η προϋπολογισθείσα αξία της προς παροχή υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, εκτιµάται ενδεικτικά στο
ποσό των 24.000,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) ανά έτος, συνεπώς 48.000,00 € (σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) και για τα δύο (2)
έτη, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου Λευκάδας των ετών 2019 και 2020 αντίστοιχα ανά έτος, συγκεκριµένα τους Κ.Α. 206253, 25-6253, 30-6253, 35-6253, 50-6253, 70-6253.001, 70-6253.002 «ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» και 35-6255 «λοιπά
ασφάλιστρα» και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. CPV66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων»
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της ασφάλισης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2019 και ώρα 12:00µ.µ. µέχρι την 01/01/2020
και ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2019 και από 01/01/2020 και ώρα 12:00µ.µ. µέχρι την 01/01/2021 και ώρα 12:00µ.µ. για το έτος 2020.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ
Πηγή
Χρήση
CPV

48.000,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ)
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2019-2020
66514110-0

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου από
01/01/2019 και 01/01/2021, ανέχεται στο ποσό των 48.000,00 € συµπεριλαµβανοµένων όλων των καλύψεων (δικαίωµα, φόρο
ασφαλίστρων, κ.λπ.), 24.000,00 € θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2019 και 24.000,00 € θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2020.

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

66514110-0

Ασφάλιστρα οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου του
∆ήµου Λευκάδας συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων
για δύο (2) έτη (2019-2020)

Κατ’ αποκοπή

48.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ
Πηγή
Χρήση
CPV

48.000,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ)
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2018
66514110-0

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης
Αντικείµενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης όλων των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων
πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισής τους (01/01/2019) µέχρι και τις
01/01/2021 για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόµενης αξίας 48.000,00 ευρώ, που είναι η ενδεικτική προϋπολογιζόµενη τελική
αξία της εργασίας συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων. Η προϋπολογιζόµενη αξία είναι ενδεικτική γιατί α) θα
πρέπει να διακόπτεται άµεσα η ασφάλιση των οχηµάτων & µηχ. έργου που αποσύρονται ή ακινητοποιούνται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, β) θα πρέπει να ασφαλίζονται άµεσα τα νέα οχήµατα που προέρχονται από προµήθεια, αγορά ή
παραχώρηση και γ) θα πρέπει υπολογιστεί η κάθε χρόνο αποµείωση της αξίας των οχηµάτων. Οι τιµές των ασφαλίστρων
που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιµές και περιλαµβάνουν τα καθαρά ασφάλιστρα, τα δικαιώµατα, το φόρο ασφαλίστρων
και όποια άλλη επιβάρυνση.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος Λευκάδας και Ανάδοχος θα ονοµάζεται ο µειοδότης που θα
αναδειχθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας διέπεται από :
Τις διατάξεις του Π∆ 237/86 (ΦΕΚ 110/Α/86) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
• Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 13 του Ν. 2623/98 σχετικά µε τη δυνατότητα ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των
∆ήµων.
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» µετά των σχετικών οδηγιών, των σχετικών
εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικών προδιαγραφών , όπως ισχύουν σήµερα,
• Τις διατάξεις του Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική
ασφάλιση και άλλες διατάξεις »
• Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα,
• Την απόφαση του Ελ. Συν. Τµ. 7 πράξη 59/2012
• Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
και λοιπών νόµιµων διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µέχρι σήµερα.
•

Άρθρο 3ο – Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι :
1. Αναλυτική διακήρυξη
2. Τεχνική περιγραφή
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης
Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε υποβολή σφραγισµένων
προσφορών, και η τελική επιλογή θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής για το σύνολο των υπό ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου, όπως αναφέρονται στην
παρούσα µελέτη, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή.
Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας αυτής, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 6ο – Χρόνος ισχύος προσφοράς
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι 6 (έξι) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 7ο - Εγγυήσεις – Χρόνος εγγύησης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει µε την υπογραφή της
σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας συνυπολογιζόµενης της επιτευχθείσας έκπτωσης κατά τη δηµοπρασία,
µε λήξη ισχύος της τουλάχιστον (1) ένα µήνα πλέον του συµβατικού χρόνου ισχύος της σύµβασης.
Άρθρο 8ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

26

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να σφαλίσει τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
τόσο στην παρούσα µελέτη, στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισµού καθώς και στην προσφορά του, εκδίδοντας τα
προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία ασφαλιστήρια συµβόλαια. Η τιµή µονάδας θα είναι σταθερή και αµετάβλητη
κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, εκτός
από την περίπτωση αύξησης των ορίων καλύψεων από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ
δηµοσίου ή τρίτων, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσίας
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από αρµόδια επιτροπή παραλαβής και πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές υποχρεώσεις, η επιτροπή
παραλαβής µπορεί να προτείνει µερική ή ολική απόρριψη και να ζητήσει υλοποίηση των απαιτούµενων τροποποιήσεων
ώστε η παρεχόµενη υπηρεσία να ταυτιστεί µε τις προδιαγραφές. Αν αυτό δε συµβεί, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα
συµφέροντα αυτού τρόπο.
Άρθρο 11ο - Τρόπος τιµολόγησης – Πληρωµή
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για όλα τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα θα έχουν ετήσια ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος
(01/1/2019 και ώρα 12:00 µ.µ. έως 01/01/2020 και 12:00 µ.µ.) Αντίστοιχη θα είναι και η ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος και
για το έτος 2020. Οι πληρωµές της αξίας των ασφαλιστηρίων συµβολαίων θα γίνονται µε εντάλµατα του δήµου πριν την
έναρξη ισχύος αυτών.
Άρθρο 12ο - Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει
τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται
από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 13ο - Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», τις
διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/0ΕΕ)», µε την
επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ Α΄) ως ισχύει.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 04/10/2018

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

27

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπ
Πηγή
Χρήση
CPV

48.000,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ)
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2018
66514110-0

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1η Α∆ΕΙΑ

ΙΠΠΟΙ

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS

ΠΟΣΟ
€

1

ΚΗΗ 1553

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

5/11/2008

35

2

2

ΚΗΗ 1560

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

13/9/2010

42

2

3

ΚΗΗ 1557

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

22/7/2009

18

2

4

ΚΗΗ 1552

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

20/10/2008

42

2

5

ΚΗΙ 6521

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ISUZU

24/6/2004

29

2

6

ΚΗΙ 2504

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

16/2/2001

25

2

7

ΚΗΙ 2501

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

31/1/2001

25

2

8

ΚΗΙ 4431

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

30/9/2005

41

2

9

ΜΕ 116270

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

SPIDER

27/2/2013

106

2

10

ΚΗΗ 1576

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

24/5/2004

25

2

11

ΚΗΗ 1570

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

27/9/2016

31

2

12

ΚΗΗ 1565

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΜΑΝ

31/7/2015

27

2

13

ΚΗΗ 1566

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΜΑΝ

31/7/2015

27

2

14

ΚΗΗ 1555

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

28/9/2007

35

2

15

ΚΗΗ 1564

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MAN

31/7/2015

41

2

16

ΚΗΥ 4138

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

14/6/1999

38

2

17

ΜΕ 109959

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

DAIMLER

18/3/2009

320

2

18

ΜΕ 29191

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

MERCEDES

25/9/1997

245

2

19

ΜΕ 116269

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

ZASTAVA

21/11/2012

106

2

20

ΜΕ 29205

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

KOMATSU

1/11/1999

140

2

NEW HOLLAND

16/4/2008

79,56

2

ZETOR TRADE
SRO

11/4/2007

61,2

2

∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

DAIMLER
CHRYSL0794
MERCEDES
ATEGO

21

ΑΜ 50277

22

ΑΜ 50272

23

ΜΙΜ 1449

∆ΙΚΥΚΛΟ

PIAGGIO

20/2/2006

2

24

ΜΙΜ 1448

∆ΙΚΥΚΛΟ

PIAGGIO

20/2/2006

2

25

ΜΙΜ 838

∆ΙΚΥΚΛΟ

LUIYANG

9/3/2012

2

26

ΜΕ 89366

27

ΜΕ 34178

28

ΜΕ 34192

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

29

ΜΕ 109963

30

ΜΕ 34164

31

ΚΗΗ 1574

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

JCB

28/8/2008

101

2

JCB

22/11/2002

93

2

JCB

20/1/2004

93

2

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1η Α∆ΕΙΑ

ΙΠΠΟΙ

JCB

24/6/2009

101

2

CASE

19/7/2001

90

2

7/4/2017

10

2

TOYOTA

28

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS

ΠΟΣΟ
€

32

ΚΗΗ 1561

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

HYUNDAI
MOTOR C

5/12/2005

16

2

33

ΚΗΙ 2505

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIHATSU

20/2/2001

9

2

22/5/2006

14

2

20/1/2004

11

2

HYUNDAI
MOTOR C
HYUNDAI
MOTOR C

34

ΚΗΙ 4433

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

35

ΚΗΙ 2532

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

36

ΜΕ 116261

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

MITSUBISHI

11/11/2010

180

2

26/2/2004

117

2

10/8/2005

125

2

37

ΜΕ 34196

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

DAILMLER
CHRYSLER

38

ΜΕ 34211

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

IVECO

39

ΜΕ 89334

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

1/3/2007

143

2

40

ΚΗΙ 2537

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FIAT - IVECO

9/2/2004

18

2

41

ΚΗΥ 2547

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

DAIMLER
CHRYSL0794

29/3/2005

15

2

42

ΚΗΥ 4139

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FIAT - IVECO

7/9/1999

35

2

43

ΜΕ 109964

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ
ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ

MERLO

24/6/2009

86

2

44

ΚΗΙ 2528

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

26/5/2003

17

2

45

ΚΗΙ 2518

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

4/10/2002

17

2

46

ΚΗΙ 2522

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

27/12/2002

17

2

47

ΜΕ 89351

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

15/1/2008

109

2

16/1/2008

150

2

4/3/2005

150

2

48

ΜΕ 89352

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO B.V. IVECO

49

ΜΕ 34201

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO

50

ΚΗΗ 1559

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MERCEDES
DAIMLER

30/10/1997

20

2

51

ΚΗΥ 4141

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO MAGIRUS

20/10/1999

57

2

52

ΚΗΙ 2531

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MERCEDES

3/11/2003

200

2

53

ΚΗΙ 2541

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

IVECO SPA

15/2/2005

35

2

54

ΚΗΙ 2545

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

NISSAN

16/3/2005

18

2

55

ΚΗΙ 2515

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAN

15/2/2002

41

2

56

ΚΗΗ 1562

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ

DAILMLER
CHRYSLER

11/4/2002

30

2

57

ΚΗΗ 1569

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ
ΓΑΝΤΖΟ

ΜΑΝ

5/8/2015

75

2

58

ΚΗΗ 1568

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ
ΓΑΝΤΖΟ

ΜΑΝ

5/8/2015

75

2

59

ΚΗΙ 2523

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

31/12/2002

17

2

ΙΠΠΟΙ

ΙΣΧΥΟΝ
BONUS
MALUS

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

60

ΚΗΙ 2509

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

DAEWOO-F20

61

ΚΗΙ 2520

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

62

ΚΗΥ 4132

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

63

ΚΗΙ 2533

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

1η Α∆ΕΙΑ

ΠΟΣΟ
€

11/5/2001

14

2

18/11/2002

17

2

MAZDA

16/2/2001

17

2

MAZDA

20/1/2004

17

2

29

64

ΚΗΥ 4137

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

14/6/1999

17

2

65

ΚΗΗ 1556

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ISUZU

4/2/2009

17

2

66

ΚΗΗ 1558

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

NISSAN

22/7/2009

16

2

67

ΚΗΙ 2521

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

19/11/2002

17

2

68

ΚΗΙ 2540

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

13/12/2004

17

2

69

ΚΗΥ 4135

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MAZDA

5/5/1999

17

2

70

ΚΗΙ 2502

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

TOYOTA

6/12/2000

17

2

71

ΚΗΥ 4149

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

MITSUBISHI

21/7/1995

15

2

72

ΚΗΗ 1572

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

VW

14/6/2017

17

2

73

ΚΗΙ 2544

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

RENAULT

28/2/2005

10

2

74

ΚΗΙ 2543

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

RENAULT

28/2/2005

10

2

75

ΜΕ 34165

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

19/7/2001

53

2

76

ΜΕ 125347

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

24/5/2017

91

2

77

ΜΕ 125348

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

NEW HOLLAND

24/5/2017

50

2

78

ΜΕ 136727

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

RAM EUROPE

5/7/2018

52

2

ME 136726

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

RAM EUROPE

5/7/2018

114

2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

FIAT DUCATO

1999

18

2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

FIAT DUCATO

1999

18

2

79
80
81

ΑΝΕΥ *
(ΠΛ. 5825794)
ΑΝΕΥ *
(ΠΛ. 5843328)

Προσφερόµενο συνολικό ποσό ……………………………………………………………… €

(αριθµητικώς)

……………………………………………………………………………………………………………………€ (ολογράφως)
………………………………..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Ο / Η ΠΡΟΣΦΕΡ….

γ) τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 362/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

30

