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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                      
         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                         
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54ης/2022  Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Λευκάδας 
Αριθ. Απόφ. 575/2022 

Στην Λευκάδα σήµερα  στις 9 του µηνός Νοεµβρίου  του έτους  2022,  ηµέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  
ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 
75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 
του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24961/4.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε  νόµιµα στα µέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                    

1 Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1 Λύγδας Σπυρίδων 

2 Τσιρογιάννης Γεώργιος 2 Βικέντιος Νικόλαος  
3 Τυπάλδος Νικόλαος 3 Κοντογιώργης Σπυρίδων 

4 Γιαννιώτης Παναγιώτης 4 Σέρβος Κων/νος 
5 Μαργέλη Μαρία  5  
6  6  

7  7  
8  8  
9  9  

Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  ∆ήµου Λευκάδας. 
 Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2

ου
 θέµατος της Η.∆. 

 
 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Απόφαση Ο.Ε.  περί  διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία  «ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-
2024», έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού. 

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
     
  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών της Επιτροπής τα εξής: 
 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονοµική Επιτροπή 
είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: 
[...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, 
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου 
και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 
των πάσης φύσεως µελετών του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 
 
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.» 
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Στο ∆ήµο µας είναι αναγκαίο να εκτελεστούν οι παρακάτω γενικές υπηρεσίες η ασφάλιση των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων έργου του δηµοτικού στόλου, καθώς και των εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες). Τα προς ασφάλιση 
οχήµατα, µηχανήµατα έργου και εργαλεία πρασίνου πρέπει να καλύπτονται για το χρονικό διάστηµα από τη 
λήξη των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων συµβολαίων (1/1/2023) και για δύο (2) έτη (έως 01/01/2025), µε 
ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο µέσω 
σύµβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων του ∆ήµου συνέταξε τις Τεχνικές 
προδιαγραφές της µε αριθµ. 165/2022 Μελέτης για την ανωτέρω υπηρεσία. 
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
61.800,00 € .   
 
Με την 25204/9-11-2022/Α∆Α:68ΡΟΩΛΙ-ΝΜ2/Α∆ΑΜ:22REQ011568795 απόφαση έγκρισης πολυετών 
δαπανών  του ∆ηµάρχου µας, αποφασίστηκε η έγκριση της πολυετούς δαπάνης ύψους συνολικού ποσού  
εξήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ(61.800,00€), για την αντιµετώπιση της δαπάνης διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισµού κάτω των ορίων µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 -2024», στα έτη 2023 και 2024 ως εξής:  
 
2023: 15.6253 µε ποσό 300,00 €, 20-6253 µε ποσό 11.000,00 €, 25-6253 µε ποσό 1.700,00 €, 30-6253 µε 
ποσό 10.500,00 €, 35-6253 µε ποσό 2.700,00 €, 50-6253 µε ποσό 300,00 €, 70-6253.002 µε ποσό 3.600,00 € 
και στον Κ.Α. 35-6255  µε ποσό 800,00 € 
2024: 15.6253 µε ποσό 300,00 €, 20-6253 µε ποσό 11.000,00 €, 25-6253 µε ποσό 1.700,00 €, 30-6253 µε 
ποσό 10.500,00 €, 35-6253 µε ποσό 2.800,00 €, 50-6253 µε ποσό 300,00 €, 70-6253.002 µε ποσό 2.600,00 € 
και στον Κ.Α. 35-6255 «λοιπά ασφάλιστρα» µε ποσό 800,00 €. 
 
Ακολούθησε  η µε αριθµ. 25205/9-11-2022 βεβαίωση του ΠΟΥ (Α∆Α:ΩΤΛ4ΩΛΙ-8ΓΛ) που προβλέπεται στην 
παρ. 8 άρθρο 67 ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, 
 
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε: 
 
- τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» 
συνολικού προϋπολογισµού 61.800,00 € , για την οποία έχουν εκδοθεί η µε αριθµ. 25204/9-11-
2022/Α∆Α:68ΡΟΩΛΙ-ΝΜ2/Α∆ΑΜ:22REQ011568795  απόφαση έγκρισης πολυετών δαπανών  του ∆ηµάρχου 
µας και η µε αριθµ. 25205/9-11-2022 βεβαίωση του ΠΟΥ (Α∆Α:ΩΤΛ4ΩΛΙ-8ΓΛ) 
 
-την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
 
-να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» ως εξής: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997916281 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιµολόγησης  

Ταχυδροµική διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη 

Πόλη ΛΕΥΚΑ∆Α 

Ταχυδροµικός Κωδικός 31100 

Τηλέφωνο 26453 60610, 60535 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) info@lefkada.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα 
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών, 
τηλ.:26453 60610, e-mail.:info.lefkada.gov.gr, 
Αρµόδιοι υπάλληλοι: Γεωργάκη Κων/να, Πάντζου 
Ζωή 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lefkada.gov.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
είναι   ο ∆ήµος  Λευκάδας-µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  και ανήκει στην  κατηγορία Γενική 
Κυβέρνηση, υποτοµέας ΟΤΑ.   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές 
δηµόσιες υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  µέσω 
της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιµο από τη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : 
 την προαναφερθείσα Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.lefkada.gov.gr  
δ)      και www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ. 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www . 
promitheus . gov . gr, του συστήµατος. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  µέσω της 

διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗ∆ΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιµο από τη ∆ιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : 
 την προαναφερθείσα Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.lefkada.gov.gr  
δ)      και www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ. 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.  
Η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τα επόµενα οικονοµικά έτη 2023 και 2024, και έχει 
εκδοθεί η µε αριθµ. 25204/9-11-2022/Α∆Α:68ΡΟΩΛΙ-ΝΜ2/Α∆ΑΜ:22REQ011568795  απόφαση  πολυετούς έγκρισης 
δαπανών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016,  σε συνδυασµό µε τα άρθρα 67 και 68 
του ν. 4270/2014 (Α` 143) ] 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων, των µηχανηµάτων έργου 
και των εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η ασφάλιση αυτή περιλαµβάνει κατ’ 
αρχήν την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές, καθώς και µια σειρά συµπληρωµατικών 
καλύψεων (όπως υλικές ζηµιές από  ανασφάλιστο όχηµα κ.λπ.). Τα αυτοκίνητα των ∆ήµων ασφαλίζονται υποχρεωτικά, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 158 και 286 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και την παρ. 1 του άρθρου 26 του 
Ν. 4141/2013, καθώς δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Π.∆. 237/1986. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου 
από 01/01/2023 και 01/01/2025, ανέχεται στο ποσό των 61.800,00 € συµπεριλαµβανοµένων όλων των καλύψεων 
(δικαίωµα, φόρο ασφαλίστρων, κ.λπ.), 30.900,00 € θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2023 και 
30.900,00 € θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2024. 
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ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των υφιστάµενων οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου, 
καθώς και του οχήµατος που θα περιέλθει στο ∆ήµο µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας ενός απορριµµατοφόρου µε 
γερανό, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, εκτιµάται στο ποσό των 30.900,00 € (τριάντα χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ), συνεπώς 61.800,00 € (εξήντα ένα χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) και για τα δύο (2) έτη, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου Λευκάδας των ετών 2023 και 2024 αντίστοιχα ανά έτος, συγκεκριµένα στους Κ.Α. µε 
τίτλο «ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» 15.6253 µε ποσό 300,00 €, 20-6253 µε ποσό 11.000,00 €, 25-6253 µε ποσό 
1.700,00 €, 30-6253 µε ποσό 10.500,00 €, 35-6253 µε ποσό 2.800,00 €, 50-6253 µε ποσό 300,00 €, 70-6253.002 µε ποσό 
3.600,00 € και στον Κ.Α. 35-6255 «λοιπά ασφάλιστρα» µε ποσό 800,00 €. 
Η συγκεκριµένη υπηρεσία ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
      Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  
66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων»  
Οι προσφορές κατατίθενται  για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος των υπηρεσιών απορρίπτονται. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  61.800,00€. Η συγκεκριµένη υπηρεσία ασφάλισης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την υπογραφή της έως 1-1-2025 και η ασφάλιση των οχηµάτων – µηχανηµάτων - 
εργαλείων θα έχει έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:01 π.µ (ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης 
ασφάλισης) έως την 1η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00:00 π.µ.), ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και χωρίς διακοπή διαδοχική 
ασφάλιση των οχηµάτων. 
Η εκτέλεση των υπηρεσιών ασφάλισης θα καλύπτει διάρκεια δύο (2) ετών από τη λήξη των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων, µε ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος.  
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής. 
1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- 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. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 
- του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
- του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις 

- του ν.4250/2014 « ∆ιοικητικές απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για 

τον προσυµβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» του άρθρου Αρθρο 
61 N. 3979/11 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) : Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

- της υπ' αριθµ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. µε θέµα «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

- της υπ΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

- της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο πλαίσιο των ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθµ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισµός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιµολογίου στο 
πλαίσιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» 
- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € 

Ασφάλιστρα οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων 
πρασίνου του ∆ήµου Λευκάδας συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των επιβαρύνσεων για δύο (2) έτη (2023 -2024) 

Κατ’ 
αποκοπή 

61.800,00 € 



5 

 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
- 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. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία»  
- 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 1,2, 

7, 11 και 13 έως 15, 
- του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» 
- του ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-07-2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις και εργασιακές 

σχέσεις» και ειδικότερα όσα ορίζονται στο άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- του ν.4554/201/ (ΦΕΚ 130/Α΄/2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Αντιµετώπιση της αδήλωτης 

εργασίας- Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων…» 
- του άρθρου 117 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
- του ν.4685/20 (ΦΕΚ/ Α΄/7-05-2020) «Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική 

νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
- του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική 
νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις», 

- της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4141/2013, 
- Το Ν. ∆. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Φ.Ε.Κ. 10 /τ.Α’/1970), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
- Τα άρθρα  5 και 12 του Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής 

ευθύνης», (Φ.Ε.Κ. 331/τ. Α’/1976), όπως ισχύει. 
- 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 Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την 

ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
- 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. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) «Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α'/1986) µε το 

οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α'/08-11-1976) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις, 

- 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 

- τη µε αριθµ. 162/2022 µελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 203-2024» 

- τη µε αριθµ.40/2021/Α∆Α:963ΘΩΛΙ-ΤΚ5 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας – 
αξιολόγησης διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 

- το µε αριθµ. 25193/9-11-2022/Α∆ΑΜ:22REQ011568552 πρωτογενές αίτηµα της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
- το µε αριθµ. 25202/9-11-2022 τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ηµάρχου 
- τη µε αριθµ. 25204/9-11-2022/Α∆Α:68ΡΟΩΛΙ-ΝΜ2/Α∆ΑΜ: 22REQ011568795 απόφαση  έγκρισης πολυετών δαπανών 

του ∆ηµάρχου 
- τη µε αριθµ. 20205/9-11-2022/Α∆Α:ΩΤΛ4ΩΛΙ-8ΓΛ βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης 
- την αριθµ…./2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 203-
2024» µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων, µε εκτιµώµενη αξία  61.800,00€, έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

• Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  25-11-2022 και ώρα 13.00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες 
και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
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1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:-  
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύµβασης της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό:176913 και αναρτήθηκαν στη ∆ιαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του 
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)

 
  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.lefkada.gov.gr  στη διαδροµή: ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ► Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί 
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 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  

2 η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της 

3 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 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται µε άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή 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, η παράταση της προθεσµίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών, καθώς και σηµαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύµβασης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο) 
δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ1

.  
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά µε τη µη ύπαρξη 
λόγου αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

                                                                            
1
       Πρβλ έγγραφο ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε α.π. 4121/30-07-2020 « ∆ιευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (Α∆Α: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
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Τα αλλοδαπά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη είτε 
από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

. 
 

 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι 
δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η µετάφραση τους, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.

.
 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα. 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)

2
, 

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 Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού3

. 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, 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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης4

.  
Η περ. αα’ του προηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά 
δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο 
πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων 
συµµετεχόντων σε αυτόν, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από κάθε µορφής αθέµιτη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική 
ενηµέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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∆Σ5

, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 76

 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 συµβάσεων7

. 
Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
                                                                            
2
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 

3
      Τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την παροχή εγγυήσεων συµµετοχής 

και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει 
του άρθρου 4 του π.δ της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων 
παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων”). Πρβλ. το µε αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-
975). 

4
        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 

5
        Βλ. σχετικά µε Σ∆Σ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

6
        Σύµφωνα µε το ισχύον κείµενο της Σ∆Σ, τα σχετικά παραρτήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 

και 7. 
7
       Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η συµµετοχή εξωχώριας εταιρείας από «µη συνεργάσιµα κράτη στον φορολογικό τοµέα» κατά την 

έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄ 
και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης8

. 
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.9 

  
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσοστού 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,  
ποσού χιλίων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.236,00€).  
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 30-12-2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοµίζονται, σε κλειστό 
φάκελο µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού, ε) υποβάλει µη κατάλληλη προσφορά, µε την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσµίας και η προσφορά του απορριφθεί10

, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 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 αµετάκλητη11

 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήµατα:  
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), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 
β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής – µεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 
386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, καθώς και 
τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

                                                                            
8
   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραµµές για τη συµµετοχή προσφερόντων 

και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δηµοσίων συµβάσεων της ΕΕ». 
9
 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 

10
        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασµό µε άρθρο 72 ν. 4412/2016 

11
 Επισηµαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η 

δε σχετική δήλωση του οικονοµικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15

ης
 Μαρτίου 2017 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και 
για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του 
Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 
39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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), και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα 
(εµπορία ανθρώπων). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και 
τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη 
απόφαση.  
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. 
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσµευτικού κανονισµού. 
2.2.3.3:-  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 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

12
, περί αρχών που 

εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 
ιδίως εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς, 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 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, 
καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε 
βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ` εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 
3996/2011 (Α` 170) µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
της προσφοράς 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται 

                                                                            
12

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 



10 

 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας13

.  
(γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων 
διοικητικών συνεπειών, 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, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της 
παραγράφου 2.2.9.2 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 µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, 
το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του .  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

14
 

2.2.3.5. :- 
2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας 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.  
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία15

, προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για ζηµίες 
που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε 
ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων 
ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 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 απόφαση16

. 
2.2.3.8. 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

17
. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής 

 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
σε ένα από τα επαγγελµατικά µητρώα 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. Εφόσον οι οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

                                                                            
13

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ  
14

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθµ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (Α∆Α Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β), σχετικά µε την απόφαση ∆ΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

15
  Σχετικά µε την προσκόµιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά µέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ∆ΕΕ στην 

υπόθεση C�387/19 
16

 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
17

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθµ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟ∆∆, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση 
της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.  
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 µητρώα. 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, 
εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία   
 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η ένωση οικονοµικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης.   
2.2.5 - 
2.2.6.-  
2.2.7.- 
2.2.8  
2.2.8.1.  
2.2.8.2.  
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης δια 
της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 
της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )

18
. 

Στην περίπτωση που o οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τµήµα(τα) της 
σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύµβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 
2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας19

.  
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση µετά την συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συµφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την 
αναθέτουσα αρχή.

20
.  

2.2.9.1 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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
στην παρούσα Παράρτηµα V το οποίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ21

 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 122

. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονοµικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια 
µπορεί να την υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ.

23
 Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 

πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ24
. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό 
ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 

                                                                            
18

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
19

 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
20

      Άρθρο 104 σε συνδυασµό µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
21

 Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα 
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI 
Τελικές δηλώσεις.  

22
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το ∆ιορθωτικό (Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του 
τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας, µε το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήµατα ορολογίας που 
υπήρχαν στο αρχικό επίσηµο ελληνικό  κείµενο του Εκτελεστικού Κανονισµού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό ∆ιορθωτικό στην ακόλουθη 
διαδροµή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

23
 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 Α’). 
24

  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής25

. 
Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ,

26
 την κατάστασή του σε σχέση µε τους 

λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης27
 και ταυτόχρονα να 

επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Ιδίως επισηµαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 
τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισµού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της 
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης28

. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός 
φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός 
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα  
Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4,  2.2.6 και 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. 
Η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  
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 ισχύουν29

. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της 
παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.4. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 
Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να 
αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 
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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του30

.  
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 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του31

   

                                                                            
25

    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
26

  βλ. ∆.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
27

  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (∆ Τµήµα),  
28

  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
29

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
30

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
           

31
     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό 
ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε..  
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να λαµβάνουν το 
αποδεικτικό ενηµερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) µέσω της διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών τους συστηµάτων µε το Κέντρο ∆ιαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε 
περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 
ενηµερότητας.] 
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 
2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4

32
 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 

µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
µεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητάς τους. 
Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισµούς για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και µετά την παραπάνω ηµεροµηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας33

. 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 
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 οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,34

 εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. :- 
Β.4. :- 
Β.5. :- 
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και 
εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείµενη νοµοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της 
σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του 35

,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς προσκοµίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και 
υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της στο ΓΕΜΗ36

,προσκοµίζει 

                                                                            
32

    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισµού 
33

    ∆εύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
34

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
35

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
36

      Σύµφωνα µε το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυµη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 
οµόρρυθµοι εταίροι αυτών, 
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σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης37
, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την υποβολή του.   
ii) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό µεταβολών 
του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.   
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλπ., 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον 
αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου µε την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση του οικονοµικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, 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.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών 
φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκοµίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσηµο 
κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
Β.8. 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.11. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

Η οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
µήνες πριν από την υποβολή τους,  

Η οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών38

. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει τιµής  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

ε. ο Αστικός Συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαµβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 
οικοδοµικός συνεταιρισµός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισµό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) 
και έχει την έδρα του στην ηµεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισµό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ηµεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισµό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην 
ηµεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νοµική 
µορφή ανάλογη µε εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, µέσω των οποίων ενεργούν εµπορικές πράξεις στην ηµεδαπή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

37
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις µεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές µε τη διοίκηση και 

εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/µεταβολές στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία 

αυτή τη στιγµή, καθώς και το εύρος των αρµοδιοτήτων τους 
38

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης , για  όλες τις 
περιγραφόµενες υπηρεσίες . 
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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. 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ µέρους του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας 
έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθµ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που 
αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 
Προµήθειες και Υπηρεσίες» . 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισµένο (εγκεκριµένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την 
περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και 
Υπηρεσίες.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται αυτόµατα από το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω 
κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη απόφασή της.39

 
 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της 
Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαµβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται, µε χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον 
ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την 
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα και συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, που 
αφορούν δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην συνέχεια, µέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε 
µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισµένων 
στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονοµικό Φορέα στους 
αντίστοιχους υποφακέλους. Επισηµαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγµατοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν40

.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν 
στους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Υποσυστήµατος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή, 
γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δηµοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 
επισηµείωση e-Apostille  

                                                                            
39

 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και- Υπηρεσίες. 
40

      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
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β) είτε των άρθρων 15 και 27
41

 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

 
 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 42

 
Επιπλέον, δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή τα ΦΕΚ43

 και ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά 
ή µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Οικονοµικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από 
αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF.  
Έως την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του παρόντος διαγωνισµού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999

44
,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά 
τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δηµόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισηµείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο45

.  
Σε περίπτωση µη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη 
µορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συµπλήρωση και υποβολή 
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν 
προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση περί 
απαλλαγής από την επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές 
κράτους µέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισµένων 
δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό µητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό 
δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους µέλους της ιθαγένειάς του.  
Σηµειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοµίζονται µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.   
Η προσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής πραγµατοποιείται είτε µε κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε µε την αποστολή του ταχυδροµικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 
έγκαιρης προσκόµισης φέρει ο οικονοµικός φορέας. Το εµπρόθεσµο αποδεικνύεται µε την επίκληση του αριθµού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόµιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συµµετοχής ταχυδροµικώς,  ο οικονοµικός φορέας 
αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθµό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το 
αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα 
σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόµισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδροµείου- ταχυµεταφορών),  
προκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά µε την (εµπρόθεσµη) 
προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής του στον παρόντα διαγωνισµό. 

                                                                            
41

    Βλ.σχετικά µε την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδοµο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 
75) µπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής της 
παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ηµεροµηνία 
που αναγράφεται στην προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης αντιστοιχεί στην 
ηµεροµηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, η ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

42
   Οµοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ 

και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
43

     Σύµφωνα µε την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Κ∆∆), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 
που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη µορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού..». 

44
   Ενδεικτικά συµβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συµβολαιογραφικά έγγραφα 

45
   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν µε ποινή 
αποκλεισµού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται 
στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης.   
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό υπόδειγµα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης ως Παράρτηµα  αυτής.  
Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του υποσυστήµατος Promitheus ESPDint, προσβάσιµου µέσω 
της ∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών 
διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 
Το συµπληρωµένο από τον Οικονοµικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλονται σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραµµένο 
ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο PDF. 
[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσµικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συµπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και 
της χρήση του υποσυστήµατος Promitheus ESPDint είναι αναρτηµένες σε σχετική θεµατική ενότητα στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ.] 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή µε το κεφάλαιο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ” του 
Παραρτήµατος  Ι της ∆ιακήρυξης. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα 
στο ως άνω Παράρτηµα.

.
  

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως ορίζεται 
κατωτέρω:  
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας  δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα/κατ΄αποκοπή 
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.

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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 καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη 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 
κεφάλαιο Ενδεικτικός προϋπολογισµός του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.  
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 
λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε 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. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
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. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ 
των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
2.4.6 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εµπρόθεσµα µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων 
δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση, συµπεριλαµβανοµένων των 
πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 
103 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 άρθρου73 του ν. 4412/2016) 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε 
αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, 
στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε τις υπηρεσίες, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, 
εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα µε την υποβολή ή τη συµπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοµίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση µιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί 
κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η 
επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την 29-11-2022 και ώρα 10.00 π.µ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιµα µόνο στα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο ΕΣΗ∆ΗΣ οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι 
µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά 
εξακριβώσιµος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής προσφορών. 
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειµενικώς εξακριβώσιµα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόµισης, είτε της  εγγύησης συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση 
απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά 
µε την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρίζονται οι οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
από τους οικονοµικούς φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο 
όριο είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική.  
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. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης 
ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση 
για τα  αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα  µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την 
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 .  
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε µορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκοµίζονται µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και ως παραλήπτης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 
οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή 
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να 
παράσχει διευκρινήσεις, µε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από 
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσµίας για την 
υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθµιση εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της 
διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) ή η πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 
της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις, τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες 
µεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες µεταβολές έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της 
σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του46

.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα 
µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω 
(παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
  
3.3.1. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α 
& β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της 
οικονοµικής προσφοράς).  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που 
έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της 
σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».  
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά 
της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 
4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν 
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και µόνον στην 
περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
µεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία εισηγείται προς το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης του προηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, µε 
την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5 της 
παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συµφωνητικού εντός χρονικού 
διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης 
επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως 
δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική ∆ικαστική Προστασία 
Α. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση και έχει υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
ενωσιακής ή εσωτερικής νοµοθεσίας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, έχει δικαίωµα να προσφύγει στην ανεξάρτητη 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 
και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόµενος µε προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του47

 . 
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 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
47

      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης48

 . 
Οι προθεσµίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεµβάσεων αρχίζουν την εποµένη της 
ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία 
ηµέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η εποµένη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 
23:59:59

49
. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά µε τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Ι του 
π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. 
Προµήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον 
προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 
επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ηµέρες από 
την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή 
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όµως, µόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιµάκιο προσωρινής προστασίας σύµφωνα 
µε το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
υποβληθεί µόνο µία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  µέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόµενο 
τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το, προβλεπόµενο από τα 
άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση 
της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) ∆ιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της 
υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της 
προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την 
υποστήριξη της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα µέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεµβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, 
µέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο έως την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συµπληρωµατικά υποµνήµατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα µέρη µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ το 
αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 
Β. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, µε το ίδιο δικόγραφο εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 
∆ικαίωµα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήµατος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν µέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω 
αίτησης στο ∆ικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαµβάνει µόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί µε την προδικαστική προσφυγή ή 
αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόµενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει 
την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, µπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισµούς αναφορικά µε τους 
επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άµεση ανάθεση της σύµβασης. 
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από  κοινοποίηση ή την 
πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσµίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής, ενώ η δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηµερών 
από την κατάθεση του δικογράφου. 
Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν 
δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει µε πράξη του ο 
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      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες 
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Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Τµήµατος έως την επόµενη ηµέρα από την κατάθεση της αίτησης. 
Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήµατος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του ∆ικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέµβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νοµιµοποιούµενων. Εντός της ίδιας προθεσµίας κατατίθενται στο 
∆ικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς των διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέµβαση κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα λοιπά µέρη της δίκης εντός δύο (2) ηµερών 
από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσµία για την υποβολή υποµνηµάτων. 
Η προθεσµία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης µέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν µε προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσµία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της 
διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν µε την 
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύµβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της 
ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σύµβασης, το κύρος της 
τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Στην 
περίπτωση που η σύµβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω µη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης. 
Επίσης µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν µπορεί να 
θεραπεύσει το σφάλµα ή την παράλειψη σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές 
παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης και η οποία κατατίθεται 
µέχρι και την  υπογραφή του συµφωνητικού, µε λήξη ισχύος της τουλάχιστον (1) ένα µήνα πλέον του συµβατικού χρόνου 
ισχύος της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, 
επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός . Το περιεχόµενό της είναι 
σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV 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.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µέχρι την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης  γίνεται µετά από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.   
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 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 
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. 
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγµή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόµη και 
ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονοµικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 
συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 
σύµβασης (π.χ. µε σύµβαση υπεργολαβίας) και µελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εµπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης50 

.  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα µέλη της ένωσης, 
καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιµοποιεί. Στο συµφωνητικό περιλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο 
του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  
4.4 :- 
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας το Τµήµα  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού 
της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα 
που συµµετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίµηµα που δεν θα 
υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)51.

 Η σύµβαση συνάπτεται, εφόσον εντός 
της τεθείσας προθεσµίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος 
της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόµενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια 
διαδικασία. 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

52
  

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  
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. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα από τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες 
ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 
καταγγείλει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσµευση ακεραιότητας της παρ. 
4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνηµµένο στην παρούσα σχέδιο σύµβασης. 
 
 
 
 
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 
(01/1/2023 και ώρα 00:01 έως 01/01/2024 και 00:00). Αντίστοιχη θα είναι και η ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος και για το έτος 
2024. 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. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

                                                                            
50

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
51

 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής µε τίτλο «Τροποποίηση 
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.∆. σηµείο Ι, σελ. 17 (Α∆Α: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
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24 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της ΕΑ∆ΗΣΥ (παρ.3 αρθρ.7 του ν.4912/22) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 επί του 
καθαρού ποσού.  
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφωθεί µε 
τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του 
συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύµβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας , µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύµβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016  και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν 
η προθεσµία, που τεθεί µε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύµβασης ή αν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου µπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισµός του από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού 
δύναται να επιβληθεί µετά την έκδοση του προβλεπόµενου π.δ.] 
5.2.2.  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.  
 
Ποινικές ρήτρες µπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, 
σύµφωνα µε την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.  Ειδικότερα:  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας  επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
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), 6.2. (∆ιάρκεια σύµβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση 
του προβλεπόµενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η 
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απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα µέλη της. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης και 
Συντήρησης Οχηµάτων ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης  
6.2.1. Η εκτέλεση των υπηρεσιών ασφάλισης θα καλύπτει διάρκεια δύο (2) ετών από τη λήξη των υφιστάµενων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, µε ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος.  
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η ασφάλιση των οχηµάτων – µηχανηµάτων - εργαλείων θα έχει 
έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:01 π.µ (ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης ασφάλισης) έως την 
1η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00:00 π.µ.), ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και χωρίς διακοπή διαδοχική ασφάλιση των 
οχηµάτων. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 
σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου53

. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος54

  
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
6.3  Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
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6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 
3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα I 
της παρούσας.  
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Κατά τις τµηµατικές παραλαβές η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 
παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες  εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4.  
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  
Η παράδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του αναδόχου στις εγκαταστάσεις 
των υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας. Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα παρέχονται για το διάστηµα ισχύος των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος και θα καλύπτουν συνολικά περίοδο δύο (2) ετών. Σε 
περίπτωση που όχηµα περιέλθει στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, οι υπηρεσίες ασφάλισης θα 
παρέχονται για το υπολειπόµενο διάστηµα έως τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε  αναλογικό προσδιορισµό του 
σχετικού τιµήµατος. 
6.3.4 Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε 
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην απόφαση.  

                                                                            
53

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, άλλως τυχόν παράταση 
-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

55
  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.  
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου 
από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις 
της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι 
προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 
οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων  µε έκπτωση επί 
της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 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.» 
        
     
    
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  61.800,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2023 -2024 
  CPV  66514110-0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου του δηµοτικού στόλου, καθώς 

και των εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες). Τα προς ασφάλιση οχήµατα, µηχανήµατα έργου και εργαλεία πρασίνου πρέπει να 
καλύπτονται για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων συµβολαίων (1/1/2023) και για δύο (2) 
έτη (έως 01/01/2025), µε ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος. 

Όλες οι καλύψεις πρέπει να διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και βάσει των γενικών όρων ασφάλισης 
αυτοκινήτων που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. Επιπλέον, τα οχήµατα – µηχανήµατα έργου, τα οποία  διαθέτουν «εργαλεία», 
θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ασφάλιση αστικής ευθύνης εργαλείου. 

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. 

Τα οχήµατα θα ασφαλίζονται για την κάλυψη από την αστική ευθύνη της τρίτους, η οποία περιλαµβάνει της υλικές 
ζηµιές και σωµατικές βλάβες έναντι τρίτων µε ασφαλιστικό όριο το ένα εκατοµµύριο διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(1.220.000,00 €) για κάθε κατηγορία, ήτοι σε περίπτωση  σωµατικής βλάβης  1.220.000 € ανά θύµα και σε περίπτωση 
υλικής ζηµίας 1.220.000 € ανά ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των θυµάτων (δυνάµει της υπ’ αριθµόν 100/18.7.2016 
(ΦΕΚ 2550/2016) πράξης αναθεώρησης των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης 
αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων). 

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 της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (CELEX 52016DC0246).  

Συνεπώς βάσει της ανωτέρω Απόφασης, από 1
ης

 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 της τρίτους & επιβαίνοντες ανέρχεται σε ποσό 1.220.000 € ανά 

όχηµα & ατύχηµα και το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για υλικές ζηµιές της τρίτους ανέρχεται της 1.220.000 € ανά όχηµα και 
ατύχηµα.   

Τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια στην Αστική Ευθύνη θα ακολουθούν πάντα την ισχύουσα νοµοθεσία ως της τα ανώτατα 
όρια, καθώς και της όρους της (συµπεριλαµβανοµένης  της ψυχικής οδύνης ή της ηθικής βλάβης). Οι καλύψεις και οι όροι θα 
ισχύουν εφόσον στο ασφαλιστήριο θα αναγράφονται οι ασφαλιστικές καλύψεις µε τα αντίστοιχα ασφαλιζόµενα ποσά και 
ασφάλιστρα. 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες) του ∆ήµου θα 
περιλαµβάνουν της 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 
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• 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 της σωµατικές βλάβες, καθώς 
και στον θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήµατος ο αντισυµβαλλόµενος, καθώς και 
κάθε της που οδηγεί το όχηµα καθώς και για της επιβαίνοντες. 

• Υλικές ζηµιές : Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για της υλικές ζηµιές που θα προξενήσει σε 
περίπτωση ατυχήµατος ο αντισυµβαλλόµενος, καθώς και κάθε της που οδηγεί το καλυπτόµενο όχηµα σε 
πράγµατα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους. 

3. Προσωπικό ατύχηµα οδηγού και ιδιοκτήτη (15.000 €). 
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), 

που θα καλύπτεται από οποιαδήποτε αιτία π.χ. τυχαίο γεγονός, διάρρηξη, κακόβουλη ενέργεια, οχλαγωγίες, 
πολιτικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες,  κ.λπ.. 

6. Υλικών ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα. Με τη συγκεκριµένη ασφάλιση καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα 
προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από σύγκρουσή του µε άλλο ανασφάλιστο όχηµα, οι οποίες θα 
προσδιοριστούν από πραγµατογνώµονα της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρίας (10.000,00 € τουλάχιστον). 

7. Φροντίδα ατυχήµατος (τηλεφωνική επικοινωνία και υποβολή δήλωσης στον τόπο ατυχήµατος). 
8. Για τα υπ. αριθµ. πινακίδας κυκλοφορίας ΚΗΙ 4433, ΚΗΙ 2532, ΚΗΗ 1561, ΚΗΙ 2505, ΚΗΗ 1572, ΚΗΗ 1574, ΚΗΙ 

2511 και ΚΗΗ 1583 επιπλέον κάλυψη Οδικής Βοήθειας 
9. Τα οχήµατα θα καλύπτονται από ασφάλιση και για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος µεταξύ της (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 της ως εργαλεία (µε 
τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης): 

1. Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατά τη λειτουργία της ως εργαλείο (500.000 € τουλάχιστον) 
2. Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζηµίες τρίτων κατά τη λειτουργία της εργαλείο (100.000€ τουλάχιστον) 
3. Κάλυψη αστικής ευθύνης µεταφερόµενου φορτίου όπου υπάρχει εργαλείο (150.000€ 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 και ΚΗΙ 2547 λεωφορεία είναι 15 θέσεων και 20 θέσεων αντίστοιχα. 
 
Για τα εργαλεία πρασίνου (µεσινέζες)  

• Σωµατικές βλάβες  50.000,00 ευρώ/άτοµο              

• Υλικές ζηµίες  50.000,00 ευρώ/περίπτωση µε απαλλαγή 30 € 
Η ασφάλιση αφορά συνολικά δέκα (10) 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, από 01/01/2023(00:01) έως 01/01/2025 (00:00). 

Ο φιλικός διακανονισµός είναι απαραίτητος για όλα τα οχήµατα και για τις ανωτέρω καλύψεις. 
Τα προς ασφάλιση οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1
η
 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 ΚΗΗ 1580 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN 30/9/2005 41 2 

9 ΜΕ 116270 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SPIDER 27/2/2013 106 2 

10 ΚΗΗ 1576 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSL0794 

24/5/2004 25 2 

11 ΚΗΗ 1570 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 
ATEGO 

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 
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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 ΚΗΗ 1584 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO 31/3/2022 40 2 

18 ΜΕ 109959 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER 18/3/2009 320 2 

19 ΜΕ 29191 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 25/9/1997 245 2 

20 ΜΕ 116269 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ZASTAVA 21/11/2012 106 2 

21 ΜΕ 29205 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU 1/11/1999 140 2 

22 ΑΜ 50277 
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

NEW 
HOLLAND 

16/4/2008 79,56 2 

23 ΑΜ 50272 
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

ZETOR 
TRADE SRO 

11/4/2007 61,2 2 
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1
η
 Α∆ΕΙΑ ΙΠΠΟΙ 

ΙΣΧΥΟΝ 
BONUS 
MALUS 

24 ΜΙΜ 1449 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20/2/2006   2 

25 ΜΙΜ 1448 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20/2/2006   2 

26 ΜΙΜ 838 ∆ΙΚΥΚΛΟ LUIYANG 9/3/2012   2 

27 ΜΕ 89366 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 28/8/2008 101 2 

28 ΜΕ 34178 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 22/11/2002 93 2 

29 ΜΕ 34192 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 20/1/2004 93 2 

30 ΜΕ 109963 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 24/6/2009 101 2 

31 ΜΕ 34164 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

CASE 19/7/2001 90 2 

32 ΚΗΗ 1574 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA 7/4/2017  10  2 

33 ΚΗΗ 1561 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

5/12/2005 16 2 

34 ΚΗΙ 2505 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU 20/2/2001 9 2 

35 ΚΗΙ 4433 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

22/5/2006 14 2 

36 ΚΗΙ 2532 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

20/1/2004 11 2 

37 ΚΗΙ 2511 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LANOS 16/7/2001 9 2 

38 ΚΗΗ 1583 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOPLO 15/11/2010 11 2 

39 ΜΕ 116261 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI 11/11/2010 180 2 

40 ΜΕ 34196 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
DAILMLER 
CHRYSLER 

26/2/2004 117 2 

41 ΜΕ 34211 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 10/8/2005 125 2 

42 ΜΕ 89334 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBISHI 1/3/2007 143 2 

43 ΚΗΙ 2527 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD WERKE 14/01/2003 17 2 

44 ΚΗΥ 2547 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
DAIMLER 
CHRYSL0794 

29/3/2005 15 2 

45 ΜΕ 109964 
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 
ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ 

MERLO 24/6/2009  86 2 

46 ΚΗΙ 2528 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 26/5/2003 17 2 

47 ΚΗΙ 2518 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 4/10/2002 17 2 

48 ΚΗΙ 2522 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 27/12/2002 17 2 

49 ΜΕ 89351 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 15/1/2008 109 2 

50 ΜΕ 89352 ΣΑΡΩΘΡΟ 
RAVO B.V. – 
IVECO 

16/1/2008 150 2 

51 ΜΕ 34201 ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO 4/3/2005 150 2 

52 ΚΗΗ 1559 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MERCEDES 
DAIMLER 

30/10/1997 20 2 

53 ΚΗΥ 4141 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

IVECO – 
MAGIRUS 

20/10/1999 57 2 

54 ΚΗΙ 2531 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MERCEDES 3/11/2003 200 2 

55 ΚΗΙ 2541 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

IVECO SPA 15/2/2005 35 2 

56 ΚΗΙ 2545 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

NISSAN 16/3/2005 18 2 

57 ΚΗΙ 2515 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAN 15/2/2002 41 2 
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1
η
 Α∆ΕΙΑ ΙΠΠΟΙ 

ΙΣΧΥΟΝ 
BONUS 
MALUS 

58 ΚΗΗ 1562 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

DAILMLER 
CHRYSLER 

11/4/2002 30 2 

59 ΚΗΗ 1585 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

IVECO 02/8/2022 40 2 

60 ΚΗΗ 1569 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟ 

ΜΑΝ 5/8/2015 75 2 

61 ΚΗΗ 1568 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟ 

ΜΑΝ 5/8/2015 75 2 

62 ΚΗΙ 2523 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 31/12/2002 17 2 

63 ΚΗΙ 2520 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 18/11/2002 17 2 

64 ΚΗΥ 4132 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 16/2/2001 17 2 

65 ΚΗΙ 2533 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 20/1/2004 17 2 

66 ΚΗΥ 4137 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 14/6/1999 17 2 

67 ΚΗΗ 1556 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ISUZU 4/2/2009 17 2 

68 ΚΗΗ 1558 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

NISSAN 22/7/2009 16 2 

69 ΚΗΙ 2521 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 19/11/2002 17 2 

70 ΚΗΙ 2540 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 13/12/2004 17 2 

71 ΚΗΥ 4135 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 5/5/1999 17 2 

72 ΚΗΙ 2502 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 6/12/2000 17 2 

73 ΚΗΥ 4149 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MITSUBISHI 21/7/1995 15 2 

74 ΚΗΗ 1572 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

VW 14/6/2017 17 2 

75 ΚΗΙ 2544 
ΦΟΡΤΗ0ΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

RENAULT 28/2/2005 10 2 

76 ΚΗΙ 2543 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

RENAULT 28/2/2005 10 2 

77 ΜΕ 34165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 19/7/2001 53 2 

78 ΜΕ 125347 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 24/5/2017 91 2 

79 ΜΕ 125348 ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND 24/5/2017 50  2 

80 ΜΕ 136727 ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM EUROPE 5/7/2018 52 2 

81 ME 29212 ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM EUROPE 13/12/1999 128 2 

82 ME 136726 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ RAM EUROPE 5/7/2018 114 2 

83 
ΑΝΕΥ *                
(ΠΛ. 5825794) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ FIAT DUCATO 1999 18 2 

84 
ΑΝΕΥ *                
(ΠΛ. 5843328) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ FIAT DUCATO 1999 18 2 

∗ Οι πινακίδες από τα δύο πυροσβεστικά είναι σε διαδικασία έκδοσης από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. 
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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 της ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. (Ελ.Συν.Πράξη 
59/2012 τµ. VΙΙ) 

Σε περίπτωση που ο ∆ήµος κρίνει ασύµφορες της 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 διατηρεί το δικαίωµα να µην ασφαλίσει το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων που αναφέρονται 
στον κατάλογο. 

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. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση των όρων της παρούσης µελέτης και της σύµβασης, 
της σχετικής νοµοθεσίας σε σχέση µε την διαδικασία ασφάλισης αλλά και της 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 της καλύψεις θα είναι όµοιες µε της 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. 

Αν στο ∆ήµο γίνει προσωρινή παραχώρηση οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ή δωρεά από άλλο οργανισµό, 
(π.χ. 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 της και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της εκάστης 
ασφαλιστικής περιόδου όλων των υπολοίπων οχηµάτων (01/01/2024 ή 01/01/2025).  

Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και 
κρατήσεις. Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου. 

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΄ 13/5-02-2016)). 

Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της αναδόχου, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας (π.χ. κλείσιµο εταιρείας). 

Κατά την διάρκεια της σύµβασης οι τιµές παραµένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή σε 
όρους bonus-malus. 

Το χρονικό διάστηµα ισχύος της ασφάλισης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2023 και ώρα 00:01 µέχρι την 
01/01/2024 και ώρα 00:00 για το έτος 2023 και από 01/01/2024 και ώρα 00:01 µέχρι την 01/01/2025 και ώρα 00:00 για το 
έτος 2024. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΠΕ ΧΗΜ. – ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΡ  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2023 -2024 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  61.800,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2023 -2024 
  CPV  66514110-0 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του 

∆ήµου από 01/01/2023 και 01/01/2025, ανέχεται στο ποσό των 61.800,00 € συµπεριλαµβανοµένων όλων των καλύψεων 
(δικαίωµα, φόρο ασφαλίστρων, κ.λπ.), 30.900,00 € θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2023 και 
30.900,00 € θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικό προϋπολογισµό έτους 2024. 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

ΠΡ  

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2023 -2024 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  61.800,00 € (υπηρεσία άνευ ΦΠΑ) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2023 -2024 
  CPV  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 
(01/01/2023) µέχρι και τις 01/01/2025 για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόµενης αξίας 61.800,00 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 παρούσα υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, ως ισχύουν: 

• Το Ν. ∆. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Φ.Ε.Κ. 10 /τ.Α’/1970), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

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 (2023 -2024) 

Κατ’ 
αποκοπή 

61.800,00 € 
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• Τα άρθρα  5 και 12 του Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων 
αστικής ευθύνης», (Φ.Ε.Κ. 331/τ. Α’/1976), όπως ισχύει. 

• 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 Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για 
την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

• 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» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) µετά των 
σχετικών οδηγιών, των σχετικών εγκυκλίων, διατάξεων, τεχνικών προδιαγραφών, όπως ισχύουν σήµερα.  

• Τις διατάξεις του Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) «Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α'/1986) 
µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α'/08-11-1976) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της 
εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις, 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «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. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση 
του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις”, (Φ.Ε.Κ. 107/ τ. Α΄/2014) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

• Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016). 

• Τον Ν. 4364/2016 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, 
σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 13/τ. Α΄/2016),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την 100/18.7.2016 Πράξη Τράπεζας Ελλάδος «Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης 
της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 2550/τ. Β’/2016). 

• Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Θέµατα ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, 
Υπηρεσιών και Έργων». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/τ. Α’/17-3-2022) : Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

• Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο 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. 

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 - Χρόνος και  συµβατικό αντικείµενο εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Η εκτέλεση των υπηρεσιών ασφάλισης θα καλύπτει διάρκεια δύο (2) ετών από τη λήξη των 

υφιστάµενων ασφαλιστηρίων συµβολαίων, µε ασφαλιστήρια συµβόλαια τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος.  
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η ασφάλιση των οχηµάτων – µηχανηµάτων - 

εργαλείων θα έχει έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:01 π.µ (ηµεροµηνία λήξης της 
προηγούµενης ασφάλισης) έως την 1

η
 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00:00 π.µ.), ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης και χωρίς διακοπή διαδοχική ασφάλιση των οχηµάτων. 
Άρθρο 5

ο
- ∆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, 5, 6 και 7 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. 
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Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες 
δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών 
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να απαιτήσει από τις 
ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύµβαση. 

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

Κριτήρια Επιλογής 
 

Άρθρο 6ο-Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά µητρώα 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. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή 
να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή 
ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.  

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 µητρώα. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία   

 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η ένωση οικονοµικών φορέων η καταλληλότητα 
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης.   

Άρθρο 7ο -Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα 

(12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε 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. Σε περίπτωση αιτήµατος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσµεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί 
το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 
Άρθρο 8ο - Τρόπος επιλογής αναδόχου -  Κατακύρωση    

Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής , θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr, του συστήµατος 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, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στο άρθρο 59 του Ν. 4412/2016, επισηµαίνεται ότι ο λόγος που η µελέτη 
συντάσσεται για το σύνολο της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα ασφάλισης όλων των ειδών από έναν οικονοµικό φορέα, 
γεγονός το οποίο αφ’ ενός διευκολύνει την υλοποίηση της σύµβασης, αφ’ ετέρου δε, επιτρέπει πιο ολοκληρωµένη 
υποστήριξη του αντικειµένου της σύµβασης από τον φορέα. 

Άρθρο 9ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
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Ο ανάδοχος της υπηρεσίας αυτής, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

Άρθρο 10ο - Εγγυήσεις – Χρόνος εγγύησης   

• Εγγύηση συµµετοχής 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσοστού 2% της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,  ποσού χιλίων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.236,00€).  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
• Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 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 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ. Α’/9-3-2021), το ύψος 
της οποίας είναι ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης και η οποία κατατίθεται µέχρι και την  
υπογραφή του συµφωνητικού, µε λήξη ισχύος της τουλάχιστον (1) ένα µήνα πλέον του συµβατικού χρόνου 
ισχύος της σύµβασης. 

Άρθρο 11ο – Μελέτη των συνθηκών 
Η παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 

σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση που 
θα οφείλεται σε παρερµηνεία οποιοδήποτε θέµατος αναφερόµενου στους χώρους, τις καθορισµένες 
απαιτήσεις ή τους όρους. 

Άρθρο 12ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
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. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 6 του 
παρόντος, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν 
ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Άρθρο 13ο Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας το Τµήµα  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού 
της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονοµικό φορέα 
που συµµετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίµηµα που δεν θα 
υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)56. Η σύµβαση συνάπτεται, εφόσον εντός 
της τεθείσας προθεσµίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος 
της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόµενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια 
διαδικασία. 

Άρθρο 14ο Τρόπος πληρωµής  
 Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για όλα τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα θα έχουν ετήσια ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος 

(01/1/2023 και ώρα 00:01 έως 01/01/2024 και 00:00). Αντίστοιχη θα είναι και η ηµερολογιακή διάρκεια ισχύος και για το έτος 
2024. 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. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της ΕΑ∆ΗΣΥ (παρ.3 αρθρ.7 του ν.4912/22) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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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 επί 
του καθαρού ποσού.  
Άρθρο 15ο -Παρακολούθηση της σύµβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης και 
Συντήρησης Οχηµάτων ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
Άρθρο 16ο - Παραλαβή υπηρεσίας 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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. 

Η παράδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του αναδόχου στις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας. Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα παρέχονται για το 
διάστηµα ισχύος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία θα εκδίδονται ανά έτος και θα καλύπτουν 
συνολικά περίοδο δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που όχηµα περιέλθει στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης, οι υπηρεσίες ασφάλισης θα παρέχονται για το υπολειπόµενο διάστηµα έως τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, µε  αναλογικό προσδιορισµό του σχετικού τιµήµατος. 

Άρθρο 18ο - Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση εκχώρησης, οι πληρωµές θα γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει και όλες τις 

ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
Άρθρο 19ο -  Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα µέλη της. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Επωνυµία: 
∆ιεύθυνση: 
Τηλ.,  Email: 
Αρµόδιος επικοινωνίας:  
 
ΠΡΟΣ: 
∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Τόπος, …………… 
Ηµεροµηνία, ………….. 

 

Οικονοµική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 -2024 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ.: ……………….  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας, υποβάλλουµε την προσφορά µας : 
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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 ΚΗΗ 1580 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN 30/9/2005 41 2  

9 ΜΕ 116270 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SPIDER 27/2/2013 106 2  

10 ΚΗΗ 1576 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSL0794 

24/5/2004 25 2  

11 ΚΗΗ 1570 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 
ATEGO 

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 ΚΗΗ 1584 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO 31/3/2022 40 2  

18 ΜΕ 109959 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER 18/3/2009 320 2  

19 ΜΕ 29191 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 25/9/1997 245 2  

20 ΜΕ 116269 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ZASTAVA 21/11/2012 106 2  

21 ΜΕ 29205 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU 1/11/1999 140 2  

22 ΑΜ 50277 
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

NEW 
HOLLAND 

16/4/2008 79,56 2  

23 ΑΜ 50272 
∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  

ZETOR TRADE 
SRO 

11/4/2007 61,2 2  

24 ΜΙΜ 1449 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20/2/2006   2  

25 ΜΙΜ 1448 ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 20/2/2006   2  

26 ΜΙΜ 838 ∆ΙΚΥΚΛΟ LUIYANG 9/3/2012   2  

27 ΜΕ 89366 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 28/8/2008 101 2  

28 ΜΕ 34178 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 22/11/2002 93 2  

29 ΜΕ 34192 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 20/1/2004 93 2  
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η Α∆ΕΙΑ ΙΠΠΟΙ 
ΙΣΧΥΟΝ 
BONUS 
MALUS 

ΠΟΣΟ        
€ 

30 ΜΕ 109963 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 24/6/2009 101 2  

31 ΜΕ 34164 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

CASE 19/7/2001 90 2  

32 ΚΗΗ 1574 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA 7/4/2017  10  2  

33 ΚΗΗ 1561 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

5/12/2005 16 2  

34 ΚΗΙ 2505 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU 20/2/2001 9 2  

35 ΚΗΙ 4433 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

22/5/2006 14 2  

36 ΚΗΙ 2532 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MOTOR C 

20/1/2004 11 2  

37 ΚΗΙ 2511 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LANOS 16/7/2001 9 2  

38 ΚΗΗ 1583 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOPLO 15/11/2010 11 2  

39 ΜΕ 116261 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI 11/11/2010 180 2  

40 ΜΕ 34196 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
DAILMLER 
CHRYSLER 

26/2/2004 117 2  

41 ΜΕ 34211 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 10/8/2005 125 2  

42 ΜΕ 89334 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBISHI 1/3/2007 143 2  

43 ΚΗΙ 2527 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD WERKE 14/01/2003 17 2  

44 ΚΗΥ 2547 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
DAIMLER 
CHRYSL0794 

29/3/2005 15 2  

45 ΜΕ 109964 
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 
ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΝΟΜΕΝΗ 

MERLO 24/6/2009  86 2  

46 ΚΗΙ 2528 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 26/5/2003 17 2  

47 ΚΗΙ 2518 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 4/10/2002 17 2  

48 ΚΗΙ 2522 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 27/12/2002 17 2  

49 ΜΕ 89351 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 15/1/2008 109 2  

50 ΜΕ 89352 ΣΑΡΩΘΡΟ 
RAVO B.V. - 
IVECO 

16/1/2008 150 2  

51 ΜΕ 34201 ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO 4/3/2005 150 2  

52 ΚΗΗ 1559 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MERCEDES 
DAIMLER 

30/10/1997 20 2  

53 ΚΗΥ 4141 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

IVECO - 
MAGIRUS 

20/10/1999 57 2  

54 ΚΗΙ 2531 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MERCEDES 3/11/2003 200 2  

55 ΚΗΙ 2541 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

IVECO SPA 15/2/2005 35 2  

56 ΚΗΙ 2545 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

NISSAN 16/3/2005 18 2  

57 ΚΗΙ 2515 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAN 15/2/2002 41 2  

58 ΚΗΗ 1562 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

DAILMLER 
CHRYSLER 

11/4/2002 30 2  

59 ΚΗΗ 1585 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

IVECO 02/8/2022 40 2  

60 ΚΗΗ 1569 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 

ΜΑΝ 5/8/2015 75 2  

61 ΚΗΗ 1568 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 

ΜΑΝ 5/8/2015 75 2  
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1η Α∆ΕΙΑ ΙΠΠΟΙ 
ΙΣΧΥΟΝ 
BONUS 
MALUS 

ΠΟΣΟ  
€ 

62 ΚΗΙ 2523 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 31/12/2002 17 2  

63 ΚΗΙ 2520 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 18/11/2002 17 2  

64 ΚΗΥ 4132 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 16/2/2001 17 2  

65 ΚΗΙ 2533 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 20/1/2004 17 2  

66 ΚΗΥ 4137 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 14/6/1999 17 2  

67 ΚΗΗ 1556 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ISUZU 4/2/2009 17 2  

68 ΚΗΗ 1558 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

NISSAN 22/7/2009 16 2  

69 ΚΗΙ 2521 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 19/11/2002 17 2  

70 ΚΗΙ 2540 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 13/12/2004 17 2  

71 ΚΗΥ 4135 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA 5/5/1999 17 2  

72 ΚΗΙ 2502 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 6/12/2000 17 2  

73 ΚΗΥ 4149 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MITSUBISHI 21/7/1995 15 2  

74 ΚΗΗ 1572 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

VW 14/6/2017 17 2  

75 ΚΗΙ 2544 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

RENAULT 28/2/2005 10 2  

76 ΚΗΙ 2543 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

RENAULT 28/2/2005 10 2  

77 ΜΕ 34165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 19/7/2001 53 2  

78 ΜΕ 125347 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 24/5/2017 91 2  

79 ΜΕ 125348 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
NEW 
HOLLAND 

24/5/2017 50  2  

80 ΜΕ 136727 ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM EUROPE 5/7/2018 52 2  

81 ME 29212 ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM EUROPE 13/12/1999 128 2  

82 ME 136726 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ RAM EUROPE 5/7/2018 114 2  

83 
ΑΝΕΥ *                
(ΠΛ. 5825794) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ FIAT DUCATO 1999 18 2  

84 
ΑΝΕΥ *                
(ΠΛ. 5843328) 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ FIAT DUCATO 1999 18 2  

Ασφάλιση εργαλείων πρασίνου (µεσινέζες) (10 χορτοκοτικών µηχανηµάτων)    

 
Προσφερόµενο συνολικό ποσό ……………………………………………………………… €  (αριθµητικώς)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………€ (ολογράφως)  
   

………………………………..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
                                                                                 Ο / Η ΠΡΟΣΦΕΡ…. 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι …………....µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο προσφέρων 
Τόπος – Ηµεροµηνία 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόµιµου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  1  
Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος): 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς τον: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 
Τ.Κ.31100 Λευκάδα  
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……… ποσού (ολογράφως)………………….……. ευρώ57

(αριθµητικά………………..). 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη..................................... του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 -
2024».  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες  από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..20...  
Ή   
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 
συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ...    της µε αριθµ…………∆ιακήρυξης, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε59

. 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  2  
Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  Κ Α Λ Η Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 

                                                                            
57

       Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε 
µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό 
δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν.4412/2016). 
58

  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
59

  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε 
την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Τ.Κ.31100 Λευκάδα  
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3

. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθ … σύµβασης «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 -2024 », σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5)ηµέρες  από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα 
µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9

. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενηµέρωση για την προστασία προσωπικών δεδοµένων 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοµένα ως εξής: 
Ι. Αντικείµενο επεξεργασίας είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, από το 
φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύµβασης, η προάσπιση των 
δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει 
ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενηµέρωση των Προσφερόντων σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδοµένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της, δηλαδή 
οι Σύµβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, µέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λοιποί εν 
γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το ∆ηµόσιο, άλλοι δηµόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώµατος προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το νόµο. 
IV. Τα δεδοµένα θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, 
και µετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, για µελλοντικούς φορολογικούς-δηµοσιονοµικούς ή ελέγχους 
χρηµατοδοτών ή άλλους προβλεπόµενους ελέγχους από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε δηµόσια σύµβαση τα δεδοµένα τηρούνται 
µέχρι το πέρας της εκκρεµοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδοµένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόµιµος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, µπορεί να ασκεί κάθε 
νόµιµο δικαίωµά του σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόµενο στον υπεύθυνο 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

                                                                            
3 
         Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
         Όπως υποσηµείωση 3. 

9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε 

την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης µορφή αθέµιτη επεξεργασία. 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συµφωνητικό] 
∆ηλώνω/ούµε ότι δεσµευόµαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης δεν 
ενήργησα/ενεργήσαµε αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουµε να ενεργώ/ούµε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.  
Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διέθετα/διαθέταµε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη 
µου/µας µέσω των εγγράφων της σύµβασης και στο πλαίσιο της συµµετοχής µου/µας στη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συµµετείχα/µε και έχουν δηµοσιοποιηθεί. 
2) δεν πραγµατοποίησα/ήσαµε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατοµικώς 
είτε σε συνεργασία µε τρίτους, κατά τα οριζόµενα στο δίκαιο του ανταγωνισµού. 
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαµε ούτε θα διενεργήσω/ήσουµε πριν, κατά τη διάρκεια ή και µετά τη λήξη της σύµβασης 
παράνοµες πληρωµές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύµβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραµε ούτε θα προσφέρω/ουµε πριν, κατά τη διάρκεια ή και µετά τη λήξη της σύµβασης, άµεσα ή 
έµµεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα σε υπαλλήλους ή µέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε 
έως και τέταρτου βαθµού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιµοποίησα/χρησιµοποιήσαµε ή θα 
χρησιµοποιήσω/χρησιµοποιήσουµε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηµατικά ποσά στα προαναφερόµενα πρόσωπα. 
5) δεν θα επιχειρήσω/ουµε  να επηρεάσω/ουµε µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
ούτε θα παράσχω-ουµε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη της, 
6) δεν έχω/ουµε προβεί ούτε θα προβώ/ούµε, άµεσα (ο ίδιος) ή έµµεσα (µέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουµε εµπλακεί και δεν θα εµπλακώ-ουµε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιµη ή 
απατηλή συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου 
ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εµπλεκοµένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική µε την εκτέλεση της σύµβασης (όπως 
ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασµό 
αυτού σε ή/και την αθέµιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαµψη νοµίµων 
ή συµβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώµης ή 
απόφασης παραλαβής (µέρους ή όλου) του συµβατικού αντικείµενου ή/και καταβολής (µέρους ή όλου) του συµβατικού 
τιµήµατος, 
7) ότι θα απέχω/ουµε από οποιαδήποτε εν γένει συµπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και θα 
µπορούσε να θέσει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά µου-µας,  
8) ότι θα δηλώσω/ουµε στην αναθέτουσα αρχή, αµελλητί µε την περιέλευση σε γνώση µου/µας, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονοµικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 
συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων µου-µας, υπαλλήλων ή συνεργατών µου-µας που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της 
σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων και των υπεργολάβων µου) µε µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εµπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και 
τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συµπεριλαµβανοµένων των µελών των αποφαινόµενων ή/και 
γνωµοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των µελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίµατος ή 
εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθµού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συµφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και 
µέχρι τη λήξη της.  
Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατοµικής επιχείρησης) ή το νοµικό πρόσωπο...........µε την επωνυµία 
………….και µε το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ∆ΟΥ: 
................., Τ.Κ. ...................., νοµίµως εκπροσωπούµενο (µόνο για νοµικά πρόσωπα) από τον .........................................  
Υπογραφή/Σφραγίδα 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΕΕΣ  
[Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ µε τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιµη στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του 
ΕΣΗ∆ΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόµενο του αρχείου, είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης, είτε, ως 
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται 
για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση 
τους]. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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

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

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

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

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr/ΑΔΑΜ:22PROC...

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997916281
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.lefkada.gov.gr
Πόλη: ΛΕΥΚΑΔΑ
Οδός και αριθμός: ΑΝΤ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠ. ΚΑTΩΠΟΔΗ
Ταχ. κωδ.: 31100
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Τηλέφωνο: 26453 60610
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: info@lefkada.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
"ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2023 -2024"
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας 
"ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 -2024" συνολικού προϋπολογισμού 61.800,00€. Η 
συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).CPV: 
66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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

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

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

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

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

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

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

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

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

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

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

• Τις δ/ξεις του Ν.4412/16. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» 
συνολικού προϋπολογισµού 61.800,00 € , για την οποία έχουν εκδοθεί η µε αριθµ. 25204/9-11-
2022/Α∆Α:68ΡΟΩΛΙ-ΝΜ2/Α∆ΑΜ:22REQ011568795  απόφαση έγκρισης πολυετών δαπανών  του ∆ηµάρχου 
µας και η µε αριθµ. 25205/9-11-2022 βεβαίωση του ΠΟΥ (Α∆Α:ΩΤΛ4ΩΛΙ-8ΓΛ) 
 
-την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
 
-τον καθορισµό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» σύµφωνα 
µε την ανωτέρω εισήγηση. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 575/2022.               

 
 
 
              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                   ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


