
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        15η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 15.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Απριλίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26430/10.04.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ 

Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 10.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ –099– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το 6ο 

θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό̋ όρων διακήρυξη̋ και 

τρόπου εκτέλεση̋ που αφορά την «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 26211/09.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ στέλνουμε τον με αρ. Π43/2020 φάκελο τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & 

Πρασίνου που αφορά την  «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου», το αντίστοιχο 

σχέδιο διακήρυξη̋ και σα̋ γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 21.000,00€ σε βάρο̋ των 

σχετικών Κ.Α.10.6253, 20.6253, 35.6253 & 10.6251 στον προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το οικονομικό 

έτο̋ 2020 καθώ̋ και ότι θα δεσμευτεί το ποσό των 10.000,00€ σε βάρο̋ των σχετικών Κ.Α. 10.6253, 

20.6253, 35.6253 του προϋπολογισμού έτου̋ 2021. 

 Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το N. 4412/16 Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών, το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Ν 

Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένη̋», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα Καλλικράτη̋ και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 

Α/13-7-2010): Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
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κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ 

διατάξει̋. 

          Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων», το πρωτογενέ̋ αίτημα 

καταχωρήθηκε στο   

Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋  

Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 20REQ006440658. Η ΑΑΥ έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋ 

Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 20REQ006547553 και στην πλατφόρμα τη̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον Α.Δ.Α. ΨΠΗΞΩΕΒ-ΚΡ9. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

1. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών 

2. Να καθορίσετε του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τον τρόπο εκτέλεση̋.»  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση  ̋

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

2. Καθορίζει ω̋ τρόπο εκτέλεση̋ το Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική̋  άποψη̋  προσφορά, βάσει τιμή̋ για την «Ασφάλιση κινητή̋ και 

ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου» 

3. Εγκρίνει του̋ όρου̋ διακήρυξη̋ για την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του 

Δήμου», που έχουν ω̋ κατωτέρω: 

 

                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋  

άποψη̋  προσφορά, βάσει τιμή̋ για την «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου» 

προϋπολογισμού 31.000,00 € (τριάντα ενό̋ χιλιάδων ευρώ). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

Έχοντα̋ υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα 

Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-

1999), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμό̋ τη̋ Επιμελητηριακή̋ 

Νομοθεσία̋» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλε̋ 

διατάξει̋» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύσταση̋ ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπω̋ τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματο̋, επείγοντα μέτρα εφαρμογή̋ του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9.Το Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπω̋ τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

10. ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτική̋ Ασφαλίσεω̋ των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων 

αστική̋ ευθύνη̋» Όπω̋ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) 

«κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76 όπω̋ συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 

(ΦΕΚ Α.183) και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 1019/1981 (ΦΕΚ Α.253) και 118/1985 (ΦΕΚ Α.35)» και 

τροποποιήθηκε µε :  

1. Το Νόµο 1867/89, άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ Α.227).  

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 264/91 «Συµµόρφωση προ̋ τι̋ διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 84/5/ΕΟΚ για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών – µελών των σχετικών µε την ασφάλιση τη̋ αστική̋ 

ευθύνη̋ που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων» (ΦΕΚ Α.98). 

 3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 314/93 «Συµµόρφωση προ̋ ορισµένε̋ διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 

90/232/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών – µελών σχετικά µε την ασφάλιση 

αστική̋ ευθύνη̋ που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων» (ΦΕΚ Α.134).  

4. Το Νόµο 2170/93 «τροποποίηση του Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτική̋ επιχειρήσεω̋ ασφαλίσεω̋» και 

άλλε̋ διατάξει̋ (ΦΕΚ Α.150). 

 5. Το Νόµο 2367/1995, άρθρο 16.  

6. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 252/96 «Συµµόρφωση προ̋ τι̋ διατάξει̋ α) των κοινοτικών 

ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) τη̋ 

οδηγία̋ 91/371/ΕΟΚ, συµφωνία ΕΟΚ-Ελβετική̋ Συνοµοσπονδία̋, γ) τη̋ απόφαση̋ 94/1/ΕΚΑΧ, 

ΕΚ, συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και δ) τη̋ συνθήκη̋ για την προσχώρηση τη̋ 

Αυστρία̋, τη̋ Φινλανδία̋ και τη̋ Σουηδία̋ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΦΕΚ Α.186).  

7. Το Νόµο 2496/97 «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσει̋ τη̋ νοµοθεσία̋ για την ιδιωτική 

ασφάλιση και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ Α.87). 

8. Το Νόµο 2741/99 (ΦΕΚ Α.199).  

9. Το Νόµο 2753/99, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α.249). 

10. Το Νόµο 2837/00 (ΦΕΚ Α.178).  

11. Το Νόµο 2919/01 (ΦΕΚ Α.128). 

12. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 10/2003 (ΦΕΚ Α.7) «Προσαρµογή του Ν.∆. 400/70 (Α’ 10) «περί 

ιδιωτική̋ επιχειρήσεω̋ ασφαλίσεω̋» όπω̋ ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α’ 331) «Περί υποχρεωτική̋ 
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ασφαλίσεω̋ τη̋ εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστική̋ ευθύνη̋», όπω̋ ισχύει, προ̋ τι̋ διατάξει̋ τη̋ 

Οδηγία̋ 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 16η̋ Μαίου 2000 

«σχετικά µε την ασφάλιση τη̋ αστική̋ ευθύνη̋ που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 

οχηµάτων και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (L 

181/20.7.2000)». 

 13. Το Νόµο 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµό̋ 

τη̋ Επιµελητηριακή̋ Νοµοθεσία̋», άρθρο 26 παρ. 2.  

14. Το Νόµο 3557/2007 (ΦΕΚ Α.100) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) µε το οποίο 

κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 «Περί υποχρεωτική̋ ασφαλίσεω̋ τη̋ εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων 

αστική̋ ευθύνη̋» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλε̋ διατάξει̋.»  

15. Το Νόµο 3693/2008 (ΦΕΚ Α.174) «Εναρµόνιση τη̋ ελληνική̋ νοµοθεσία̋ µε την Οδηγία 

2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση τη̋ 

Οδηγία̋ 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλε̋ διατάξει̋.»  

16. To Νόµο 3746/2009 (ΦΕΚ Α.27) «Ταµείο Εγγύηση̋ Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 

ενσωµάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων και 2005/68/ΕΚ 

σχετικά µε τι̋ αντασφαλίσει̋ και λοιπέ̋ διατάξει̋.» 

17. Το Νόμο 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 

εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ( ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2013/36/ΕΕ), 

κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλε̋ διατάξει̋. 

11. Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋ - Εμβάθυνση τη̋ Δημοκρατία̋-Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋-Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και  

αναπτυξιακή̋ λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσει̋ για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωση̋ και λειτουργία̋ των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσει̋ για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη  

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένεια̋ και την πολιτογράφηση -  Λοιπέ̋ 

διατάξει̋ αρμοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών και άλλε̋ διατάξει̋». 

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋» (ΦΕΚ 145/Α/15-8-2016) από 1/1/2017. 

13.Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα τη̋  

παρ 9εδ.β  του άρθρου 209. 

14.Το άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/16 (Α΄147)» του ν. 4469/17 (ΦΕΚ 62/Α΄/03-05-2017) 

«Εξωδικαστικό̋ μηχανισμό̋ ρύθμιση̋ οφειλών επιχειρήσεων και άλλε̋ διατάξει̋» 

15.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών  

16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίε̋ συμπλήρωση̋ Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

17.Την με αριθμό ……./2020  Ε.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

18.Το Πρωτογενέ̋ Αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.20REQ006440658 2020-03-17 

19.Τη με αριθμό ………./……/2020 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με ΑΔΑ ………………………, με την 

οποία εγκρίθηκαν:  
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α) η διάθεση πίστωση̋ τη̋ προ υπολογιζόμενη̋ δαπάνη̋ σύμφωνα με την αναληφθείσα  Ε.Α.Υ, 

β) οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και    

γ) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξη̋ για την προμήθεια Π43/20 με τίτλο:  Ασφάλιση κινητή̋ και 

ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου. 

20.Το Εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ …………………………… 

21. Τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου για την Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου . 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφε̋ σφραγισμένε̋ προσφορέ̋, με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά βάσει τιμή̋ για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου», προϋπολογισμού 31.000,00 €  και θα 

βαρύνει του̋ Κωδικού̋ Αριθμού̋ Εξόδου Κ.Α.Ε. 10.6253, K.Α.Ε. 20.6253  K.Α.Ε. 35.6253 & Κ.Α.Ε. 

10.6251.  

Προσφορέ̋ γίνονται δεκτέ̋ για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του 

Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

CPV Περιγραφή 

66515200-5 
Υπηρεσίε̋ ασφάλιση̋ 

περιουσία̋ 

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον τη̋ επιτροπή̋ την       /     /2020 και ώρα …… με 

……. ή να αποστείλουν τι̋ έγγραφε̋ προσφορέ̋ του̋, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα 

Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη τη̋ ημέρα̋ διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού, δηλαδή την ……../…../2020 και έω̋ ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρί̋ να αποσφραγιστεί. 

Προσφορέ̋, οι οποίε̋ υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου 

επιστρέφονται και αυτέ̋ στου̋ προσφέροντε̋, χωρί̋ να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί σύμφωνα με του̋ όρου̋ που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ω̋ και τα 

παραρτήματά τη̋, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρο̋. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ΄» 

 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ μπορούν να ζητήσουν, εγγράφω̋ και ενυπογράφω̋ 

(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ τηλεομοιοτυπία̋ – fax και του email), διευκρινίσει̋ –πρόσθετε̋ 

πληροφορίε̋ από την Αναθέτουσα Αρχή για τη κατάρτιση των προσφορών  και του του̋ μέχρι και έξι (6) 

ημέρε̋ πριν από την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού δηλ. μέχρι …../…../2020, ημέρα …………… 

και ώρα…… 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ έχουν υποβάλλει έγκαιρα τα αιτήματά 

του̋ για παροχή πρόσθετων πληροφοριών-διευκρινήσεων, αποστέλλει έγγραφη απάντηση 

(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ τηλεομοιοτυπία̋ – fax και του email) προ̋ όλου̋ του̋ ενδιαφερόμενου̋ το 

αργότερο τέσσερι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

Κανένα̋ υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικέ̋ απαντήσει̋ εκ μέρου̋ οποιουδήποτε υπαλλήλου τη̋ Αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τη̋ επαναπροκήρυξη̋ του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών τη̋ Διακήρυξη̋, τη̋ αναβολή̋ ή τη̋ ακύρωση̋ του διαγωνισμού ή τη̋ 

υπαναχώρηση̋ τη̋ από την εν λόγω υπηρεσία, χωρί̋ υποχρέωση καταβολή̋ αποζημίωση̋ εξ αυτού του 

λόγου στου̋ υποψήφιου̋.  

Οποιεσδήποτε δαπάνε̋ αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από του̋ 
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προσφέροντε̋ ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματο̋ του̋, του̋ βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιε̋ δαπάνε̋.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr  

2.   στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ilion.gr  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Εμπορίου 

και Προστασία̋ Καταναλωτή.  

και περίληψή τη̋ θα δημοσιευθεί:  

Στον ελληνικό τοπικό τύπο 

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώ̋ από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτε̋ τη̋ 

Διακήρυξη̋ υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητα̋ και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφω̋ στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρε̋ αντίγραφο. 

Προσφυγέ̋ κατά τη̋ νομιμότητα̋ τη̋ διαδικασία̋ διαγωνισμού με το αιτιολογικό τη̋ μη πληρότητα̋ του 

παραληφθέντο̋ αντιγράφου τη̋ Διακήρυξη̋, θα απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋. 

  

Τυχόν διευκρινίσει̋ σχετικά με του̋ γενικού̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ (Παράρτημα Α΄) παρέχονται από το 

Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτική̋ Περιουσία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 2ο̋ όροφο̋) 

 

Τηλ. Επικοινωνία̋: 213 20 30 136 (Μ. Κρητικό̋), 213 20 30 185 (Αθ. Μπέλλου), 213 20 30 196 (Αρχ. 

Μαμουνάκη) και 213 20 30 195 (Αν. Μαράτου), fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864, email: 

promithies@ilion.gr,  

 

Τυχόν διευκρινήσει̋ σχετικά με του̋ ειδικού̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ (Παράρτημα Β΄) παρέχονται από την 

Δ/νση Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου τηλ. Επικοινωνία̋: 213 20 30 201 (Πουλάκη̋ Ε), email: 

mixanologiko@ilion.gr 

 

Επίση̋, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη̋ πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 

τεύχη του παρόντο̋ διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.ilion.gr 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../…../2020, ΗΜΕΡΑ ……………...και ώρα ............. έω̋ ………… 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΧΟΥ 48-50, 2
ο̋

 ΌΡΟΦΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 31.000,00€  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 01/07/2020 h=1200 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2021 
h=1200 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07% υπέρ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ 
Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Η 
εφαρμογή τη̋ κράτηση̋ εξαρτάται από την έκδοση τη̋ Κοινή̋ 
Υπουργική̋ Απόφαση̋ τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16 
0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών) η 
οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και 
κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 
επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%) 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ επί τη̋ 
καθαρή̋ συμβατική̋ αξία̋. 

Κ.Η.Μ.Δ.Σ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό ……………/2020) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτο̋ μέλο̋ τη̋ 

Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερεί̋ σχετικέ̋ συμφωνίε̋ με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο τη̋ 

παρούση̋.  

(β) ενώσει̋ προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο τη̋ παρούση̋  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο τη̋ παρούση̋  

(δ) κοινοπραξίε̋ προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο τη̋ 

παρούση̋  

Οι ενώσει̋ και οι κοινοπραξίε̋ δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμό̋ εφόσον η λήψη ορισμένη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση τη̋ 

σύμβαση̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρο̋ στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο:  

Α) Είτε με κατάθεση ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργεια̋ του διαγωνισμού 

ήτοι την …../…../2020 , ημέρα …………… και ώρα …………… έω̋ …………… 

Β) Είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στη Διεύθυνση: Κάλχου 48 - 50, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ο̋ 

όροφο̋, Τ. Κ. 131 22 το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα τη̋ ημέρα̋ διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού δηλαδή την …../…../2020 , ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ..  

Προσφορέ̋ που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρί̋ να αποσφραγισθούν. 

Προσφορέ̋, οι οποίε̋ υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου 

επιστρέφονται και αυτέ̋ στου̋ προσφέροντε̋, χωρί̋ να αποσφραγιστούν. 

Προσφορέ̋ που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο 

(Επιτροπή Διαγωνισμού) προ τη̋ εκπνοή̋ τη̋ προθεσμία̋ του διαγωνισμού για να αποσφραγισθούν κατά 

την ώρα διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι προσφέροντε̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ στον κυρίω̋ φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τι̋ οικείε̋ διατάξει̋ και του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ θα πρέπει κατά την κατάθεση του (σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 

παράρτημα Ζ΄) ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ επιτροπή̋ αξιολόγηση̋ να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνία̋ 

του. Σε περίπτωση που ο φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ κατατεθεί στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρούσα τότε η αίτηση συμμετοχή̋ θα πρέπει να 

εσωκλείεται στον φάκελο τη̋ προσφορά̋. 

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργεια̋ του διαγωνισμού πρόκειται να παραστεί 

εξουσιοδοτημένο̋ εκπρόσωπο̋ του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένο̋ εκπρόσωπο̋ 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει ιδιοχείρω̋ στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπηση̋.  

Στο παράρτημα Ζ΄ τη̋ παρούση̋ υπάρχει σχετικό υπόδειγμα αίτηση̋. 

 

Αvτιπρoσφoρέ̋ και εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋, δεν γίvovται δεκτέ̋ σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλή̋ του̋ απoρρίπτovται ω̋ απαράδεκτε̋.  

Σε περίπτωση συνυποβολή̋ με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στου̋ άλλου̋ διαγωνιζόμενου̋ θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίε̋ εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίε̋ που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντε̋ και τι̋ οποίε̋ έχουν 

χαρακτηρίσει ω̋ εμπιστευτικέ̋. Εφόσον ένα̋ οικονομικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ 

εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τη̋ 

συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋.  

 

Στι̋ περιπτώσει̋ που με την αίτηση συμμετοχή̋ ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η 

οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋. 

 

Το δικαίωμα πρόσβαση̋ στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

του̋ όρου̋ του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλε̋ 

γλώσσε̋, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνία̋ μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων τη̋ 
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σύμβαση̋ που έχουν συνταχθεί σε περισσότερε̋ γλώσσε̋, επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν ενστάσει̋ 

ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 
Τυχόν ενστάσει̋ ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 

Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία, καθώ̋ και τα αποδεικτικά έγγραφα θα 

υποβάλλονται συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή του̋ στην 

Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ 

τη̋ 5η̋.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α΄188).   

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋ και που θα 

κατατεθούν από του̋ προσφέροντε̋ στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα2,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή τη̋ χώρα̋ προέλευση̋, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 

τη μορφή επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ προερχόμενη̋ είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο τη̋ χώρα̋  του προσφέροντο̋, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 

“Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

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

 

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

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια καθώ̋ και φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο είναι δυνατή η 

προσκόμισή του̋.σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-

06-2018 τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Διοικητική̋ Οργάνωση̋ και Διαδικασιών του Υπουργείου 

Διοικητική̋ Μεταρρύθμιση̋ και Ηλεκτρονική̋ Διακυβέρνηση̋ και μπορούν να υποβάλλονται στην 

αγγλική γλώσσα, χωρί̋ επικύρωση και χωρί̋ να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

 

 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Οι έγγραφε̋ και προφορικέ̋ συνεννοήσει̋ μεταξύ τη̋ Υπηρεσία̋ (σε όλε̋ τι̋ βαθμίδε̋ τη̋) και του 

                     

1
 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

2
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντο̋, είτε με την επίθεση τη̋ σφραγίδα̋ «APOSTILE» σύμφωνα με 
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αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

 Οι προσφορέ̋ θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίω̋ φάκελο̋), στov oπoίo θα 

αναγράφονται ευκρινώ̋:  

 

                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

γ. Ο τίτλο̋ τη̋ σύμβαση̋. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντό̋ του κυρίω̋ φακέλου προσφορά̋ τοποθετούνται τα εξή̋ :  

α. Χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίο̋ 

περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντο̋ παραρτήματο̋ δικαιολογητικά συμμετοχή̋ 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίο̋ περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντο̋ παραρτήματο̋ (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίο̋ 

περιλαμβάνει τα στοιχεία τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

παρόντο̋ παραρτήματο̋ (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τι̋ ενδείξει̋ του κυρίω̋ φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τι̋ περιπτώσει̋ που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, 

όπω̋ ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ 

του̋ αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών τη̋ Ένωση̋ 

(ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋ -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

                                                                                         

την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

ΑΔΑ: 6Ν39ΩΕΒ-ΝΔΞ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e97ed5a9ca4a6420352d829 στις 16/04/20 10:54



 14 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ 

ορίζονται, αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋ - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτή̋, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, 

όπω̋ αυτέ̋ Ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του 

χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και 

τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

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

 

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋  ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ 

Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋ -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

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

  

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά: 

αα) Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στου̋ διαχειριστέ̋. 

ββ) Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ) σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στου̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ οποιοσδήποτε οικονομικό̋ 

φορέα̋, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

ΑΔΑ: 6Ν39ΩΕΒ-ΝΔΞ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e97ed5a9ca4a6420352d829 στις 16/04/20 10:54



 15 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου 

είναι εγκατεστημένο̋ ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

 

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. Αν ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσει̋ του που αφορούν στι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφο̋ παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή τι̋ 

εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή του̋. 

 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ 

προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ 

τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι 

οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ 

επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για 

παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσει̋ πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

3. Επίση̋ αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ 

περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ 

Α' του Ν. 4412/16. 

β) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

γ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχουν αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να 
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προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

όπω̋ ισχύει. 

 ε) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων 

τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να αποκτήσουν εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του̋ 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχουν εξ αμελεία̋ 

παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

στ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα του̋. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτό̋ βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ περιπτώσει̋ των ανωτέρω 

παραγράφων. 

 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ι. Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε μία από τι̋ 

καταστάσει̋ του άρθρου 4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ 

του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/16 (Β΄/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ διακήρυξη̋ 

(Παράρτημα ΣΤ΄) και συμπληρώνεται (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ), ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ α) ώστε να δηλώνονται από του̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ οι σχετικέ̋  πληροφορίε̋ που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το 

ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και υποβάλλεται από 

του̋ υποψήφιου̋ αφού συμπληρωθεί. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων 

φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με το 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ) καθώ̋ και 

σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενική Ένδειξη α) προ̋ απόδειξη ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογή̋ και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του̋ όπω̋ αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. 

 

Υποχρέωση υπογραφή̋ του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ δεν βρίσκεται στι̋ καταστάσει̋ του άρθρου 4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋  
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 Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντο̋ άρθρου, νοείται ο 

νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ 

του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή το αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. 

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκληση̋ δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ –οικονομική̋ 

επάρκεια̋ 

1. Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 τη̋ Οδηγία̋ 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ 

ικανότητα̋ ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ µε αυτέ̋. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 

να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ θα έχουν στη διάθεσή 

του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, µε την προσκόμιση τη̋ σχετική̋ δέσμευση̋ των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη τη̋ δέσμευση̋ του τρίτου δανείζοντο̋ φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση 

κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφη̋ δέσμευση̋ του τρίτου φορέα απευθυνόμενη̋ προ̋ την Αναθέτουσα 

Αρχή µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασία̋ 

για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντο̋ 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Έγγραφη̋ συμφωνία̋ συνεργασία̋ µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

διάρκεια̋ τουλάχιστον ίση̋ µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίηση̋ του Έργου.  

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται 

η ύπαρξη τη̋ επαγγελματική̋ επάρκεια̋ και τεχνική̋ ικανότητα̋ του τρίτου που πρόκειται να 

δανειστεί, όπω̋ αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η 

προσκόμιση των εγγράφων σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋ του τρίτου, όπω̋ ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργεια̋ του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία του καθώ̋ και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή του̋.  

2. Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋: Σύμφωνα με το άρθρο 63 τη̋ Οδηγία̋ 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη τη̋ συνδρομή̋ τη̋ οικονομική̋ 

επάρκεια̋ μπορεί να στηρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ ικανότητε̋ τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 

προσφορά, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ με αυτού̋. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 

του̋, του̋ αναγκαίου̋ οικονομικού̋ πόρου̋ με την προσκόμιση τη̋ σχετική̋ δέσμευση̋ των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη τη̋ δέσμευση̋ του τρίτου δανείζοντο̋ φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφη̋ δέσμευση̋ του τρίτου φορέα απευθυνόμενη̋ προ̋ την Αναθέτουσα 
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Αρχή με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχή̋ των απαραίτητων οικονομικών 

πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋  

β. Έγγραφη̋ συμφωνία̋ μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο τρίτο̋ δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα 

από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋  

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη τη̋ οικονομική̋ 

επάρκεια̋ του τρίτου, όπω̋ αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε κάθε 

περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύσταση̋ και εκπροσώπησή̋ του τρίτου, 

όπω̋ ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώ̋ και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον παραπάνω με την 

υπογραφή του̋. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) μπορεί να υπογράφεται 

έω̋ δέκα (10) ημέρε̋ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλέ̋ περιπτώσει̋, χρόνου ισχύο̋ 

των πιστοποιητικών φορολογική̋ και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ που εκδίδονται από του̋ 

ημεδαπού̋ φορεί̋, οι οικονομικοί φορεί̋ μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρω̋ πιστοποιητικά, τα οποία 

να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο τη̋ Τεχνική̋ προσφορά̋ τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται 

στο αρ.2α του Παραρτήματο̋ Β' τη̋ παρούσα̋. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋ δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίω̋ φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίω̋ φάκελο με 

τι̋ ίδιε̋ ενδείξει̋.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψη̋ τη̋ 

προσφορά̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  του̋ προσφέροντε̋ 

των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  ειδών που επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.      

Η τιμή τη̋ παροχή̋ υπηρεσία̋ ασφάλιση̋ δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμέ̋ πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμε̋ κρατήσει̋ και εισφορέ̋ υπέρ 

τρίτων και λοιπέ̋ σχετικέ̋ δαπάνε̋). 

Στο φάκελο τη̋ Οικονομική̋ προσφορά̋ τοποθετούνται μόνο τα οικονομικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο̋ Φ.Π.Α. αυτό̋ θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
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Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμηση̋ ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη 

γvωμoδότηση τη̋ Επιτροπή̋ του διαγωνισμού. 

Χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ ορίζεται το διάστημα 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ τη̋ στο παρόντα διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.  

Προσφορέ̋ που θέτουν όρο αναπροσαρμογή̋ τη̋ τιμή̋, απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από του̋ συμμετέχοντε̋ στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίω̋ όταν αυτέ̋ είναι ασυνήθιστα χαμηλέ̋ για το αντικείμενο τη̋ 

προμήθεια̋), οι δε προμηθευτέ̋ υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16, όπω̋ 

ισχύει. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού και τη̋ αξιολόγηση̋ των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων 

ή των νομίμω̋ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του̋, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ αποσφράγιση̋ των πρoσφoρώv την ημερομηνία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίω̋ φάκελο̋.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τι̋ ενδείξει̋ "Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχή̋.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋.  

Για τι̋ προσφορέ̋, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτό̋ από τα 

prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 
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επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά τη̋ απόφαση̋ απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ ενδίκων μέσων κατ’ αυτή̋ ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγιση̋ των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώ̋ επίση̋ και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση τη̋ 

επιτροπή̋. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορέ̋, 

καθώ̋ και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων αναδόχων 

των οποίων οι προσφορέ̋ έχουν κριθεί ω̋ αποδεκτέ̋ με βάση τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ 

όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋. Ισότιμε̋ θεωρούνται οι προσφορέ̋ με την ίδια ακριβώ̋ τιμή. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋. Κατά 

τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκηση̋ τη̋ οποία̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίησή τη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.  

Ο αρμόδιο̋ υπάλληλο̋ του τμήματο̋ προμηθειών, κοινοποιεί αμέσω̋ την απόφαση ανάδειξη̋ 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και 

αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτό̋ του προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπω̋ με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά τη̋ ανωτέρω 

απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκηση̋ τη̋ οποία̋ 

είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίησή τη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα τη̋, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική 

Επιτροπή) του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπω̋ αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 

του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 
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φάκελο, ο οποίο̋ παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοση̋ μεταγενέστερη̋ ημερομηνία̋ τη̋ κοινοποίηση̋ τη̋ ω̋ άνω 

σχετική̋ ειδοποίηση̋, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν ει̋ βάρο̋ του̋ αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι:  

  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ 

δραστηριότητε̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋ 

υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋, τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ 

δόλια̋ χρεοκοπία̋. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋, οι 

συμμετέχοντε̋ θα πρέπει να προσκομίσουν τι̋ αναφερόμενε̋ σε αυτό καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίω̋:  

αα) Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και (I.K.E.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στου̋ διαχειριστέ̋. 

ββ) Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στου̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋. 

 

(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

α) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ ων προσφορών ήταν ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και επικουρική̋) καθώ̋ 

και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋. 

 

β) κατά την ημερομηνία τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ ειδοποίηση̋, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και επικουρική̋) καθώ̋ 

και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλέ̋ περιπτώσει̋, χρόνου ισχύο̋ των 

πιστοποιητικών φορολογική̋ και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ που εκδίδονται από του̋ ημεδαπού̋ φορεί̋, 

οι οικονομικοί φορεί̋ μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρω̋ πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
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 (3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ 

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έω̋ τρεί̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του 

οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ 

προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματο̋, το πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋, 

χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι τη̋ επίδοση̋ τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ ειδοποίηση̋. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ω̋ ακολούθω̋: 

α. Για φυσικά πρόσωπα: 

· Έναρξη Επιτηδεύματο̋ από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώ̋ και τι̋ μεταβολέ̋ 

του. 

β. Για νομικά πρόσωπα: 

β.1) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρεία̋ (Α.Ε.) ή Εταιρεία̋ Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

τη̋ συμμετέχουσα̋ στο διαγωνισμό εταιρεία̋,  

β) Βεβαίωση τη̋ αρμόδια̋ κατά περίπτωση διοικητική̋ ή δικαστική̋ αρχή̋, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση τη̋ εταιρεία̋, καθώ̋ και οι τυχόν μεταβολέ̋ που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκηση̋ αυτή̋, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

β.2) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπική̋ εταιρεία̋ (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)       

α) Το συμφωνητικό σύσταση̋ τη̋ εταιρεία̋ και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώ̋ και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό τη̋ εταιρεία̋. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών τη̋ εταιρεία̋ από την αρμόδια αρχή. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπηση̋  

      α. Για φυσικά πρόσωπα: 

· Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του̋, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο τη̋ 

υπογραφή̋ από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋ καθώ̋ και: 

 

Παραστατικά  εκπροσώπηση̋ νομικών προσώπων ω̋ ακολούθω̋: 
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· Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών 

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντο̋ φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντο̋ για την έγκριση συμμετοχή̋ του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώ̋ και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτό̋ εάν η εξουσία προ̋ 

εκπροσώπηση του υπογράφοντο̋ απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋).  

· Στην περίπτωση κοινοπραξία̋ προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύσταση̋ τη̋ κοινοπραξία̋.  

· Σε περίπτωση ένωση̋, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. Για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή τη̋, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ ω̋ άνω αναφερόμενε̋ περιπτώσει̋, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋- μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή 

τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικέ̋ καταστάσει̋. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋,  

(2) Βεβαίωση αρμόδια̋ αρχή̋ ότι ο Συνεταιρισμό̋ λειτουργεί νόμιμα. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋,  

(2) Βεβαίωση αρμόδια̋ αρχή̋ ότι ο Συνεταιρισμό̋ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν, αίτηµα προ̋ το αρµόδιο όργανο 

αξιολόγηση̋ για την παράταση τη̋ προθεσµία̋ υποβολή̋, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσµία υποβολή̋ των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τι̋ αρµόδιε̋ αρχέ̋ 
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ χαμηλότερη τιμή, χωρί̋ 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται. 

 

Αν ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ χαμηλότερη τιμή, χωρί̋ 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύεται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσω̋ χαμηλότερη τιμή, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ 

που απορρίφθηκε. 

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ κατά τι̋ ανωτέρω παραγράφου̋ είτε 

κατακύρωση̋ τη̋ σύμβαση̋. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωση̋ του άρθρου 105. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ και στι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή τη̋ μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μια̋ προσφορά̋ δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

τη̋ διαδικασία̋ του διαγωνισμού και την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξή̋: 

α) άπρακτη πάροδο̋ των προθεσμιών άσκηση̋ των προβλεπόμενων στι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο τη̋ προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ και από τι̋ αποφάσει̋ αναστολών 
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επί αυτών, 

β) κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντό̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ 

έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋, προσκομίζοντα̋ την προβλεπόμενη εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ω̋ το Παράρτημα «Δ΄» αυτή̋. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία τη̋ προσφορά̋ του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτό̋ στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματο̋ του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση τη̋ προσφορά̋ του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ χαμηλότερη τιμή. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο χρόνο̋ ασφάλιση̋ των οχημάτων και ακινήτων του Δήμου θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 

01/07/2020 ώρα 12:00 μεσημέρι έω̋ 

01/07/2021 ώρα 12:00 μεσημέρι              

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται: α) οι διατάξει̋ του Ν.4412/16, β) οι όροι τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋ και γ) συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋. 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ επιβάλλεται να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α' του Ν.4412/16. 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξή̋ προϋποθέσει̋, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων,  

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋, αφού προηγουμένω̋ επιβλήθηκαν κυρώσει̋ ή 

εκπτώσει̋, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπέ̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικέ̋ εγγυήσει̋ κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβή̋ και 

την προσκόμιση των αντίστοιχων πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων και μετά την ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων ασφαλιστηρίων από την Επιτροπή παραλαβή̋ τη̋ Υπηρεσία̋, που εκτελεί 

την παροχή υπηρεσία̋. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Η παράδοση των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

β) Πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ των ασφαλιστηρίων. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων νομίμων δικαιολογητικών (π.χ. 

τιμολόγια) καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού που θα ζητηθεί π.χ. φορολογική-ασφαλισιτκή 

ενημερότητα) που προβλέπονται από τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και σε χρόνο οριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η εξόφληση των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματο̋ . 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ 

ακόλουθε̋ κρατήσει̋: 

. α) Κράτηση 0,07% υπέρ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Επί 

του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, 

καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Η εφαρμογή τη̋ κράτηση̋ 

εξαρτάται από την έκδοση τη̋ Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16. 

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί 

τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Επί του ποσού τη̋ 

κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφορά̋ 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 ( ήτοι εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει 

να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ υπηρεσιών, εφόσον δεν παρέδωσε τα ασφαλιστήρια μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

γ) στην περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ ή δεν συμμορφωθεί με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ 

υπηρεσία̋, που είναι σύμφωνε̋ με την σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋  

2. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα ασφαλιστήρια δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισμό̋ του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του παρόντο̋ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση Καλή̋ Εκτέλεση̋: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋, o προμηθευτή̋ υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό 
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(5%) επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16). 

 Η εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ θα ισχύει τουλάχιστον για τρει̋ (3) μήνε̋ μετά τον συμβατικό χρόνο 

παράδοση̋ των προ̋ προμήθεια ειδών. 

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού τη̋ αύξηση̋ εκτό̋ 

Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των 

όρων τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή των ειδών, την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσή̋ τη̋, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τι̋ εγγυήσει̋, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύηση̋ υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

Το υπόδειγμα αφορά εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια σύσταση̋  χρηματική̋ 

παρακαταθήκη̋ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία 

που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. τη̋ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 

(“Περί συστάσεω̋ και αποδόσεω̋ παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων”). Ω̋ προ̋ το ειδικότερο ζήτημα τη̋ μη αναφορά̋ στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται τη̋ ένσταση̋ διζήσεω̋”, επισημαίνεται 

ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στι̋ εγγυοδοτικέ̋ παρακαταθήκε̋ εκ  τη̋ φύσεω̋ δεν 

μπορεί να τεθεί τέτοιο̋ όρο̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά τη̋ διακήρυξη̋ υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματο̋ από τη δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ των προσφορών. Για τον υπολογισμό τη̋ προθεσμία̋ αυτή̋ συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίε̋ τη̋ δημοσίευση̋ και τη̋ υποβολή̋ των προσφορών». 

 

Σε περίπτωση ένσταση̋ κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η προθεσμία άσκηση̋ τη̋ είναι πέντε (5) 

ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, (ήτοι τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋) η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ ένσταση̋ η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφο̋ 11. 
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Στην περίπτωση τη̋ ένσταση̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋ η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋ 

 

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώ̋ δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η 

προθεσμία για την άσκηση ένσταση̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ .Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση τη̋ ένσταση̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋. Όποιο̋ έχει έννομο 

συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεση̋ και την ακύρωση τη̋ πράξη̋ ή τη̋ παράλειψη̋ τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ που εκδίδεται ή συντελείται επί τη̋ ένσταση̋ τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου τη̋ έδρα̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989. 

Η άσκηση τη̋ ένσταση̋ τη̋ παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντο̋. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανή προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητα̋. Το παράβολο 

για την άσκηση τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ και τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο δεύτερο εδάφιο τη̋ παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).» 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋ δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και ουσία̋ 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντε̋ 

λαμβάνουν γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋, σώμα τη̋ οποία̋ του̋ κοινοποιείται με δική του̋ φροντίδα. 

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

 

Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλου̋ εκτό̋ από του̋ λόγου̋ που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτέ̋, ούτε εξετάζονται. Οι διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται 

εγγράφω̋ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το 

οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ κρατικών προμηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτο̋, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην Ελληνική 
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γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα παροχή υπηρεσία̋ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 

γενικά τι̋ σχέσει̋ που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττική̋ αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ του̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσει̋ των κάθε φύσεω̋ δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋ του χωρί̋ την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένα̋ από του̋ συμμετέχοντε̋ στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικέ̋ απαντήσει̋ εκ μέρου̋ του Δήμου  

4. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών και υπηρεσιών 

του Δημοσίου διατάξει̋, όπω̋ ισχύουν κάθε φορά.             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………………../2020) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ προμηθευτέ̋ για χρονικό διάστημα 120  ημερών, που  

υπολογίζεται από την επομένη τη̋ ημερομηνία̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού, καθώ̋ και για τον χρόνο 

που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντε̋ να παρατείνουν την προσφορά του̋. Σε περίπτωση αιτήματο̋ για 

παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με την περίπτωση α ' τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 

72 του Ν.4412/16, για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύο̋ 

των προσφορών του̋, οι προσφορέ̋ ισχύουν και του̋ δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. 

3. Η παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ αρχική διάρκεια ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋, ήτοι 120 μέρε̋. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ 

ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά του̋, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορεί̋. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του αρ.97 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
             Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ασφάλιση τη̋ κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου 

Ιλίου για το έτο̋ 2020 - 2021. 

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενό̋ έτου̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ καθώ̋ και 

την ασφάλιση νέων οχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ ή διαγραφή̋ αντίστοιχα. 

             Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ασφάλιση̋ κινητή̋ & ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 31.000,00 €  και θα βαρύνει του̋ κάτωθι Κωδικού̋ αριθμού̋ του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το οικονομικό έτο̋ 2020- 2021  ω̋ ακολούθω̋:  

            Κ.Α.Ε 10.6253 τη̋ Δ/νση̋  Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών κ.λ.π. κατά 5.000€ 

            Κ.Α.Ε. 20.6253  τη̋  Δ/νση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου κατά 12.000€,  

            Κ.Α.Ε 35.6253  του Τμήματο̋ Εφαρμογών Πρασίνου κατά 3.000€ και 

            Κ.Α.Ε. 10.6251 Ακίνητη̋ περιουσία̋ κατά 11.000€. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1. Ασφάλιση κινητή̋ περιουσία̋ όπω̋ αναφέρεται στη 
μελέτη 

 
20.000 

2. Ασφάλιση ακίνητη̋ περιουσία̋ όπω̋ αναφέρεται στη 
μελέτη 

 
11.000 

     Σύνολο 31.000 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Α) ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου θα καλύπτει: 

α Σωματικέ̋ Βλάβε̋ Τρίτων ανά Θύμα 1.220.000 € 

β Υλικέ̋ Ζημιέ̋ Τρίτων ανά Ατύχημα 1.220.000 € 

γ Υλικέ̋ Ζημιέ̋ από Ανασφάλιστο Όχημα 10.000 € 

δ Φροντίδα Ατυχήματο̋ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ 

ε Τα οχήματα που φέρουν εργαλεία πρέπει να ασφαλιστούν και 

για αστική ευθύνη λειτουργία̋ του εργαλείου του̋. 

ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ 

 

 

     Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ θα αναφέρονται στο ετήσιο κόστο̋ ασφάλιση̋, θα είναι ανεξαρτήτω̋ BONUS – 

MΑLUS  και θα παραμείνουν σταθερέ̋ και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή εκτό̋ εάν 

υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου Εμπορίου, όσον αφορά τι̋ καλύψει̋ από υλικέ̋ ζημιέ̋ και σωματικέ̋ 

βλάβε̋. 

     Τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου είναι τα ακόλουθα: 

 

                                           ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

          ΑΠΟΡ/ΡΑ        
   αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

1. ΚΗΟ 5219 28/02/91 66 MERCEDES -  

2. ΚΗΟ 5007 07/02/02 54 SCANIA -  

3. ΚΗΟ  4953 11/05/00 54 SCANIA -  

4. ΚΗΟ  4955 11/05/00 54 SCANIA -  

5. ΚΗΟ  4911 18/12/98 54 SCANIA -  

6. ΚΗΟ  4912 18/12/98 66 MERCEDES -  

7. ΚΗΟ  4929 01/11/99 82 SCANIA -  

8. ΚΗΟ  5104 18/03/05 33 VOLVO -  

9. KHH  1705 07/05/07 35 IVECO -  

10. KHH  1706 13/03/07 35 IVECO -  

11. KHH  1749 18/07/08 35 IVECO -  

12. KHH  1803 09/02/09 41 MERCEDES -  

13. KHH  1804 09/02/09 41 MERCEDES -  
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14. KHO  4651 28/05/93 36 MERCEDES -  

                   

         ΣΚΟΥΠΕΣ       αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη σφάλιση 

15.   ME 72378 27/1/2003 177 IVECO -  

16.   ME 72379 27/1/2003 177 IVECO -  

17.   ME 116582 10/3/2010 17 KARCHER -  

18.   ME 119285 24/12/2010 16,7 KARCHER -  

19.   ME 119286 24/12/2010 16,7 KARCHER -  

20.   ME 119287 24/12/2010 16,7 KARCHER -  

       

ΦΟΡΤΗΓΑ       αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

21.   ΚΗΟ  4595 15/7/1991 88 MERCEDES -  

22.   ΚΗΟ  4954 1/5/2000 82 SCANIA -  

   
ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

23.   ΚΗΟ   5194 19/9/2003 14 V. WAGEN Ρυμούλκηση 
πλυστικού 

μηχανήματο̋ υψηλή̋ 
πίεση̋  

24.   ΚΗΟ   5101 7/3/2005 9 PIAZZIO -  

25.   ΚΗΗ   1052 29/5/2009 9 PIAZZIO -  

26.   ΚΗΟ   5225 29/5/2009 9 PIAZZIO -  

27.   ΚΗΗ   6150 9/1/2012 9 PIAZZIO -  

28.   ΚΗΟ   5006 1/10/2001 9 PIAZZIO -  

    

ΠΛΥΣΤ. ΜΗΧ/ΜΑ       αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

29.   ΚΗΗ   6222 8/5/2015 9 PIAZZIO -  

       

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα  

30.   ΜΕ  68150 04/04/02 214 DAF -  

31.   ME 117820 16/06/10 224 DAF -  

      

 ΦΟΡΤΩΤΕΣ    αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

32.   ME   59615 8/2/2000 99 CASE Εκσκαφέα̋-φορτωτή̋ 

       

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

33.   
 

ME  77898 
 

1/12/03 
 

136 
 

NISSAN 
Ανυψωτικό μηχάνημα 

καλάθι 

               

   ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ Ι.Χ  αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

34.   ΚΗΟ 4979 30/03/01 7 TOYOTA -  

35.   ΚΗΗ 1239 04/03/10 7 ΤΟΥΟΤΑ -  

      

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ   αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

36.   ΒΝΚ 315 31/5/2013 250 cc YAMAHA -  

37.   ΒΝΚ 316 31/5/2013  250 cc YAMAHA -  

38.   ΧΕΤ   381 1/11/2006 125 cc KYMKCO -  

39.   ΥΡΥ 357 26/5/1998 101 cc ΥΑΜΑΗΑ -  

40.   XYN  742 19/11/2009 181 cc APRILIA -  

41.   XYN  743 19/11/2009 181cc APRILIA -  
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                                                              ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΦΟΡΤΗΓΑ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

    42. ΚΗΟ   5121 02/09/98 88 MERCEDES -  

43. ΚΗΟ   4864 20/1/1997 35 IVECO -  

       

ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση  

44.   ΚΗΗ   1051 29/5/2009 9 PIAZZIO -  

45.   ΚΗΗ   6151 9/1/2012 9 PIAZZIO -  

46.   ΚΗΟ   4982 19/6/1997 16 MERCEDES Ρυμούλκηση πλυστικού 
μηχανήματο̋ υψηλή̋ 

πίεση̋  

       

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

47.   KHO  4596 13/02/91 57 LIAZ -  

       

ΦΟΡΤΩΤΕΣ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

48.   ME   59614 08/02/00 53 CASE φορτωτή̋  

       

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

49.   KHO 4976 30/03/01 7 TOYOTA - 

       

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

50.   AON 503 30/6/08 50 cc PEUGEOT -  

51.   ΥΡΥ 355 26/5/98 101cc ΥΑΜΑΗΑ -  

52.   XTK  527 28/8/08 125 cc HONDA -  

53.   ΧΕΤ 380 1/11/06 125 cc KYMKCO -  

54.   ΧΕΤ 382 1/11/06 125 cc KYMKCO -  
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ κ.λ.π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 
 

ΦΟΡΤΗΓΑ      αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

55.   KHO   5195 9/2/94 88 MERCEDES 
ανυψωτικό μηχ/μα 

(παπαγαλάκι) 

56.   ΚΗΟ   4569 7/3/91 64 LIAZ -  

57. ΚΗΗ 8570 30/3/20 18 IVECO - 

 
 
ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση  

58.   ΚΗΗ   7636 5/5/2017 9 FIAT -  

59.   ΚΗΗ   7637 5/5/2017 9 FIAT -  

60.   ΚΗH   7638 5/5/2017 9 FIAT -  

            61. ΚΗΗ 5615 15/1/2020 9 FIAΤ - 

  
      

ΦΟΡΤΩΤΕΣ        αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

62.   ΜΕ   25973 27/6/84 75 CASE εκσκαφέα̋-φορτωτή̋ 

            63. ΜΕ132012 2/3/16 48 MUSTANG            φορτωτή̋ 

      

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ    αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

64.   ΚΗΟ  4510 20/4/92 88 MERCEDES - 

       

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  Ι.Χ.   αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

65.   ΚΗΟ 4977 30/3/01 7 TOYOTA -  

66.   ΚΗΟ 4978 30/3/01 7 TOYOTA -  

67.   ΚΗΟ 5055 9/2/04 11 HYUNDAI -  

68.   KHO 5198 10/12/90 10 NISSAN -  

69.   KHH 1238 4/3/10 7 TOYOTA -  

70.   KHH 1240 17/3/10 7 TOYOTA -  

71.   KHO 5207 16/3/10 10 FIAT -  

    
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

72.   ΟΚΤ 331 08/03/18 7,5 JIAYUAN 
EIDOLA -  

73.   ΟΚΤ 332 08/03/18 7,5 JIAYUAN 
EIDOLA -  

       

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ     αρ. κυκλ. Ημερ. κυκλ. ΗP Μάρκα Πρόσθετη ασφάλιση 

74.   ΧΕΤ   383 1/11/06 125 cc KYMKCO -  

75.   OBK  234 20/11/09 645 cc SUZUKI -  

76.   
AKH 5428 16/12/09 50 cc PIAGGIO-

APRLLIA -  

77.   
AKH 5429 16/12/09 50 cc PIAGGIO-

APRLLIA -  

78.   OKE 455 10/11/10 171 cc SYM -  

79.   OBM 756 7/7/10 153 cc HONDA -  

 
 
Β) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
     Η ασφάλιση των ακινήτων και του λοιπού εξοπλισμού του̋ θα καλύπτει ζημιέ̋ από: 
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v Φωτιά κεραυνό. 

v Σεισμό. 

v Ευρεία έκρηξη.  

v Πτώση αεροσκαφών. 

v Τρομοκρατικέ̋ ενέργειε̋ . 

v Στάσει̋ – απεργίε̋ – οχλαγωγίε̋ – πολιτικέ̋ ταραχέ̋ .  

v Κακόβουλη ενέργεια.  

v Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων. 

v Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό̋.   

v Θραύση των σταθερά προσαρμοσμένων κρυστάλλων και/η καθρεπτών, μέχρι ποσό 3.000,00€, ανά 

τοποθεσία κινδύνου.  

v Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και/η σωληνώσεων κεντρική̋ θέρμανση̋, ψύξη̋, και/η ύδρευση̋ 

και/η sprinklers.  

v Kλοπή και/η ζημιέ̋ διαρρήξεω̋ περιεχομένου. 

v Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιά̋, μέχρι ποσό 100.000,00€ ανά τοποθεσία κινδύνου. 

v Ζημιέ̋ στο κτίριο κατά την απόπειρα κλοπή̋. 

     Η οικονομική προφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό σε ευρώ όπου θα συμπεριλαμβάνεται το κόστο̋ όλων 

των καλύψεων και για όλη την περιουσία που προαναφέρεται και θα αφορά το ετήσιο κόστο̋ ασφάλιση̋. 

     Σημειώνεται ότι το κόστο̋ τη̋ ασφάλιση̋ θα παραμείνει σταθερό χωρί̋ δυνατότητα αναπροσαρμογή̋. 

 

     Η ακίνητη περιουσία του Δήμου και το ύψο̋ του ποσού για το οποίο ασφαλίζεται κατά περίπτωση είναι: 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΚΤΙΡΙΑ 
 

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 
1. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΔΝΣΗ                                  :ΚΑΛΧΟΥ 48-50 

ΠΕΡΙΟΧΗ                            :ΚΕΝΤΡΟ 

Ο.Τ.                                     :77  

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ          :374,27 Μ2  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ     :569,98 Μ2 

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :138,14 Μ2   

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :415,88 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ       :415,88 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ       :477,57 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Δ΄ ΟΡΟΦΟΥ       :477,57 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ          :  50,00 Μ2     ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.500.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :   1998        ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    368.000€ 

   
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ <<ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ>> 
Δ/ΝΣΗ                                 :ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 

Ο.Τ.                                    :440 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :359,72 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :359,72 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :202,29 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ       :202,29 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ          :  21,11 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    400.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    1978      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    382.000€ 

 
 
3. ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ                                :ΜΕΛΙΚΗΣ 17 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΜΙΧΕΛΗ  

Ο.Τ.                                    :1117 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :305,10 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :305,10 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :305,10 Μ2   

ΕΜΒΑΔΟ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ       :305,10 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ          :  20,88 Μ2  ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ     700.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :   1988      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     137.000€ 

 
4. ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 
Δ/ΝΣΗ                                 :ΣΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                            :ΜΙΧΕΛΗ  

Ο.Τ.                                     :1056 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ          :100,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ PILOTIS              :100,00 Μ2 (72,00 ελεύθερο̋ χώρο̋ & 28,00 Μ2      

                                                                      είσοδο̋)  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ            :100,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ        :100,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ        :100,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ        :100,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ           :  28,00 Μ2  ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 378.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ           :   2002      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    40.000€ 

 
5. ΚΤΙΡΙΑ ΓΚΑΡΑΖ   
Δ/ΝΣΗ                                 :ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο.Τ.                                    :ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΜΒΑΔΟ (ΓΡΑΦΕΙΑ)         :136,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)        :110,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ)    :210,00 Μ2   
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ΕΜΒΑΔΟ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- 

                  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ):90,72 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 200.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :   1988     ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   80.000€  

 
 
6. ΒΙΟΦΙΑΛ 
Δ/ΝΣΗ                                 : ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 22  ΦΙΛΙΑΤΩΝ 71 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ 29 

ΠΕΡΙΟΧΗ                            : ΜΙΧΕΛΗ 

Ο.Τ.                                     : 1152 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ          :703,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ            :2160,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΟΦΟΥ             :1591,00 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΠΑΤΑΡΙΑ              : 110,00 Μ2  ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.800.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ           :   2019      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  …………  € 

 
Β. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Δ.Ε.Α.Π.) 

Δ/ΝΣΗ                                :ΖΙΤΣΗΣ & ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 

Ο.Τ.                                    :2029 Α 

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :417,56 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :190,00 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 335.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    2000      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   91.050€ 

 
2Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                 :ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 54 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΜΙΧΕΛΗ  

Ο.Τ.                                    :1161-1162- 1179 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :153,69 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :552,28 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :157,73 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 600.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    2000      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  130.000€ 

 
 

3Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                 :ΜΕΘΟΔΙΟΥ 56 (τηλ. 210 5781900) 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 

Ο.Τ.                                    :758 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :153,69 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :552,28 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :157,73 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 600.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    2000      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 130.000€ 
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4Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                 :Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 169 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  

Ο.Τ.                                    :814 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :115,61 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :376,18 Μ2    ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    2000       ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   75.000€ 

 
 

6Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ                                 :ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 

Ο.Τ.                                    :339 

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :297,70 Μ2    ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 150.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :2000           ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  44.500€ 

 
7Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                 :Κ. ΒΕΡΡΑ & ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  

Ο.Τ.                                    :2167 Β 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :153,69 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :552,28 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :157,73 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 500.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :    2000      ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 138.000€  

 
 

8Ο̋ και 10 Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                 :ΖΑΓΟΡΙΟΥ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΜΙΧΕΛΗ  

Ο.Τ.                                    :978α 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :766,29 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ &  

Α’ ΟΡΟΦΟΥ                 :1538,99 Μ2 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1.400.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ         :         2008  ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    235.000€  

 
11Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                :ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ  

Ο.Τ.                                    :740 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :420.21 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :415.16 Μ2  
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ΕΜΒΑΔΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ       :355.17 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    900.000 € 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :       2013   ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    178.500 €  

 
12Ο̋ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ                                :ΗΡΑΣ 13 – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΝΑΥΣΙΚΑΣ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                           :ΚΕΝΤΡΟ  

Ο.Τ.                                    :6 

ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ         :203,06 Μ2  

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :593,22 Μ2  

ΜΕΣΟΡΟΦΟΣ                    :64,83 Μ2   ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    700.000 € 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :     2014   ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    150.000 €  

 
 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  

 
Δ/ΝΣΗ                                 :ΟΛΥΝΘΟΥ  

ΠΕΡΙΟΧΗ                            :ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

Ο.Τ.                                     :2026Α 

ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ           :112,00 Μ2      ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 50.000€ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ          :1965            ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.800€    

                    
 
 
 
                               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     13.513.000€ 
                                      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ       2.195.850 € 
                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    15.708.850 €       
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ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η υπηρεσία (ασφάλιση) θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 (ώρα 12:00 το μεσημέρι) έω̋ 

01/07/2021 (ώρα 12:00 το μεσημέρι). Τα ασφαλιστήρια θα εκδίδονται ανά εξάμηνο και η πληρωμή του 

αναδόχου, βάσει του 169ου άρθρου του Ν. 4261/2014 και του Ν. 4152/2013 θα γίνεται, πριν την ημερομηνία 

έναρξη̋ τη̋ ασφαλιστική̋ κάλυψη̋ ή το αργότερο εντό̋ ενό̋ (1) μηνό̋ από την προσκόμιση των σχετικών 

ασφαλιστηρίων και τη̋ σύνταξη̋ του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβή̋.  

Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων και ακινήτων  συνοδευόμενα από τα απαραίτητα σχετικά θα 

παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτική̋ Περιουσία̋ τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στον Β’ Όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικέ̋ Υπηρεσίε̋ 

του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50 στο Ίλιον. Η παρακολούθηση τη̋ ασφάλιση̋ των υπηρεσιών και η 

πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων 

των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη ασφάλιση. 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρήσει πιστά του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, και να πάρει όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπή̋ στι̋ υποχρεώσει̋ του.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                            

 
 

 

 

 

ΙΛΙΟΝ 08/04/20 

Ο Συντάξα̋ 

Ο Προϊστάμενο̋ Τμήματο̋ 

Διαχείριση̋ & Συντήρηση̋ 

οχημάτων 

 

 

 

Πουλάκη̋ Ευθύμιο̋ 

 

 ΙΛΙΟΝ 08/04/20 

Θεωρήθηκε 

Η Προϊσταμένη Διευθύνσεω̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Δημητρακοπούλου Αγγελική 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2020) 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ 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 ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη τη̋ ένωση̋ / κοινοπραξία̋) ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, 

για την καλή εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋ «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του 

Δήμου», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ 

μα̋ αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε 

5 ημέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλο̋ χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το 

ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

                                                              

   (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2020) 

 
 
Δημόσια Σύμβαση «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου» για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου, 

έτου̋ 2020-2021.  

Στο Ίλιον σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντε̋, την παρούσα, αφενό̋ ο  Δήμο̋ 

Ιλίου,  ω̋ αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918 και Δ.Ο.Υ. Αγ. 

Αναργύρων, και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο,  και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδό̋, αριθμό̋), 

Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται 

στο εξή̋ «ανάδοχο̋/προμηθευτή̋», σύμφωνα με το Καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Α.Δ.Α. 

…………….κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου» 

 έτου̋ 2020-2021 (Διακήρυξη …………..), και στην τιμή τη̋ οικονομική̋ του προσφορά̋ ………………... 

Σημειώνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο η με αριθμό ……εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτελέσεω̋ 

……………  ποσού ………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με του̋ ακόλουθου̋ ορού̋: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ 

Ω̋ αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ ορίζεται η Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ του Δήμου 

για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου, έτου̋ 2020-2021, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται 

βάσει τη̋ προσφορά̋ του αναδόχου)  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η υπηρεσία (ασφάλιση) θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 (ώρα 12:00 το μεσημέρι) έω̋ 

01/07/2021 (ώρα 12:00 το μεσημέρι). Τα ασφαλιστήρια θα εκδίδονται ανά εξάμηνο και η πληρωμή του 

αναδόχου, βάσει του 169ου  άρθρου του Ν. 4261/2014 και του Ν. 4152/2013 θα γίνεται, πριν την ημερομηνία 

έναρξη̋ τη̋ ασφαλιστική̋ κάλυψη̋ ή το αργότερο εντό̋ ενό̋ (1) μηνό̋ από την προσκόμιση των σχετικών 

ασφαλιστηρίων και τη̋ σύνταξη̋ του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβή̋.  

Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων και ακινήτων  συνοδευόμενα από τα απαραίτητα σχετικά θα 

παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτική̋ Περιουσία̋ τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στον Β’ Όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικέ̋ Υπηρεσίε̋ 

του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50 στο Ίλιον. Η παρακολούθηση τη̋ ασφάλιση̋ των υπηρεσιών και η 
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πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων 

των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη ασφάλιση. 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρήσει πιστά του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, και να πάρει όλα τα κατάλληλα και 

απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπή̋ στι̋ υποχρεώσει̋ του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ κατά το χρόνο πληρωμή̋. 

 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14 «Αρχέ̋ 

δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋: 

 

α) Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Επί 

του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β)  Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται 

επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Επί του ποσού τη̋ 

κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π., διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφορά̋ 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προμηθευτή. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου 

προϋπολογισμού εντό̋ τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ δικαιούται μόνο την αμοιβή για την 

παράδοση των ειδών έω̋ τη λύση τη̋ σύμβαση̋ υπηρεσίε̋ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αναζήτηση του υπολοίπου τη̋ 

αμοιβή̋ και οποιασδήποτε μορφή̋ αποζημίωση̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβή̋ 

του άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπω̋ ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο β΄, τη̋ 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπω̋ ισχύει.  
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Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ 

σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ που 

διαπιστώθηκαν από του όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ που 

διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων και 

συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλε̋ οι υποχρεώσει̋ του αναδόχου αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι του διαγωνισμού» τη̋ 

παρούσα̋ Διακήρυξη̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχο̋ δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρο̋ αυτή̋ χωρί̋ την έγγραφη 

συναίνεση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Εάν ο Ανάδοχο̋ προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρί̋ την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρί̋ προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίω̋ τι̋ κυρώσει̋ για 

αθέτηση τη̋ Σύμβαση̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τα η̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση τη̋ ασφάλιση̋ θα πρέπει να  ολοκληρωθεί μέχρι 01/07/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

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

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
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β) σε περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ υπηρεσιών, εφόσον δεν παρέδωσε τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η ασφάλιση δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισμό̋ του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τι̋ σχέσει̋ που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττική̋ αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ του̋. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από του̋ 

συμβαλλόμενου̋ σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Τέλο̋ σημειώνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο, η με αριθμ…………………..εγγυητική επιστολή καλή̋ 

εκτέλεση̋, ποσού………………ευρώ(€). 

 

 

 

                                          
 
 
                                              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
       (Ανήκει στη διακήρυξη ………./2020) 

 
                                                                                                    
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1. Ασφάλιση κινητή̋ περιουσία̋ όπω̋ αναφέρεται στη 
μελέτη 

 
 

2. Ασφάλιση ακίνητη̋ περιουσία̋ όπω̋ αναφέρεται στη 
μελέτη 

 
 

     Σύνολο  
 
 
 
 
 
 
 

O Χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ ορίζεται το διάστημα 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολή̋ τη̋ στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
 
Αποδέχομαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα όλου̋ του όρου̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     Ίλιον,………../………/2020 

 
 
 
 

                                                                                                                 Ο Προσφέρων 

                                                                                                          (υπογραφή-σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2020) 

 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία ανάθεση̋ 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ 

διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ] 

- Κωδικό̋  Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6123] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικό̋: [ΚΑΛΧΟΥ 48-50, ΙΛΙΟΝ 131 21] 

- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: [ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ε 

- Τηλέφωνο: [213 2030204] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mixanologiko@ilion.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.ilion.gr] 

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ 

- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, CPV: 66515200-5] 

- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ: [ 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξη̋ σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Π43/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ 
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Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώριση̋: 
Απάντηση: 

Πλήρη̋ Επωνυμία: [   ] 

Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάσταση̋ 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίηση̋, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικέ̋ πληροφορίε̋: Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 

εγγεγραμμένο̋ σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματο̋ (προ)επιλογή̋); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα τη̋ 

παρούσα̋ ενότητα̋, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντο̋ 

μέρου̋, συμπληρώστε το μέρο̋ V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρο̋ VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφή̋ ή πιστοποίηση̋, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφή̋ ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογή̋; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτω̋, συμπληρώστε τι̋ 

πληροφορίε̋ που λείπουν στο μέρο̋ IV, 

ενότητε̋ Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋: 

ε) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμή̋ εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίε̋ που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθεία̋ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπο̋ συμμετοχή̋: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ από 

κοινού με άλλου̋
5
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ εμπλεκόμενου̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ 

συμμετέχουσα̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματο̋  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννηση̋ εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ 

ικανότητε̋ άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογή̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνε̋ που 

καθορίζονται στο μέρο̋ V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α και Β 

του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ, για κάθε ένα από του̋ σχετικού̋ φορεί̋, δεόντω̋ 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από του̋ νομίμου̋ εκπροσώπου̋ αυτών. 

  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίση̋ το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋, είτε 

ανήκουν απευθεία̋ στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίω̋ οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τη̋ 

ποιότητα̋ και, όταν πρόκειται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που θα 

έχει στη διάθεσή του ο οικονομικό̋ φορέα̋ για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.  

 

Εφόσον είναι σχετικέ̋ για την ειδική ικανότητα ή ικανότητε̋ στι̋ οποίε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

του̋ οικονομικού̋ φορεί̋. 
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Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται ρητώ̋ από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ 

υπό μορφή υπεργολαβία̋; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

τη̋ σύμβαση̋ που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό 

μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ 

σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α και Β του 

παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋
7
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτη
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋
12

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋
13

· 

6. παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλιτη καταδικαστική απόφαση 

ει̋ βάρο̋ του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
15

 το οποίο είναι 

μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από του̋ λόγου̋ που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθεία̋ περίοδο̋ 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
16

 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋ απόφαση̋ 

προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6 

αφορά και τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ 

καταδίκη̋, 

β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγο̋(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
18

 

Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
20

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει όλε̋ 

τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋
21

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένο̋ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ απόφαση̋; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή 

έκδοση̋ απόφαση̋ 

- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, 

εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη 

διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ 

φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή του̋ ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋ 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 
23

 

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

Πληροφορίε̋ σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ τομεί̋ 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
25

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικό̋ φορέα̋ την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουση̋ συμφερόντων26, λόγω τη̋ 

συμμετοχή̋ του στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέ̋ 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ 

σύμβαση̋
27

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
28

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο 

προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ 

σύμβαση̋ , αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ 

κυρώσει̋;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ 

απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, 

β) δεν έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρί̋ 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ 

αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεση̋ ή να παράσχει εξ 

αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ 

αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋ 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα  ή ενότητε̋ Α έω̋ Δ του παρόντο̋ μέρου̋), ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογή̋ 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέα̋ έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρου̋ 

ΙV χωρί̋ να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρου̋ ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογή̋ 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογή̋; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋ καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
29

, εκτό̋ εάν : 

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθεία̋ με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται δωρεάν
30

. 

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλώση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... 

[προσδιορισμό̋ τη̋ διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)]. 

 

Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) μία̋ (ενό̋) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται. 

 

3 Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ απαιτούνται μόνο για στατιστικού̋ 

σκοπού̋.  

 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ 

κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ 

κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι οποίε̋ απασχολούν 

λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 

5 Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋. 

 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

του̋ τίτλου̋ σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρου̋ ΙΙ του 

Παραρτήματο̋ ΧΙΙ του Προσαρτήματο̋ Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορεί̋, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τι̋ εργασίε̋ ή τι̋ 

υπηρεσίε̋ για τι̋ οποίε̋ απαιτούνται οι συγκεκριμένε̋ ικανότητε̋.” 

 

7 Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου 

συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋.  

 

8 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42). 

 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋ “διαφθορά”. 

 

10 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη 

διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ποινικού δικαίου 

για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 

β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48)
  
όπω̋ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

τη̋ Σύµβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού περιλαμβάνει επίση̋ 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο 4 τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο. 
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13 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 

26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋ 

εσόδων από εγκληματικέ̋ δραστηριότητε̋ και τη̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”. 

 

14 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 5η̋ 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.". 

 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

 

16 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται. 

 

17 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται. 

 

18 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται. 

 

19 Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋ κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

 

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

 

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋ υποχρεώσεων καταβολή̋ φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και  όταν ο αποκλεισμό̋ θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ 

αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε ανοικτέ̋ διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋  

 

23 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται. 

 

24 Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στι̋ κείμενε̋ 

διατάξει̋, στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

 

25 Εφόσον στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 

26 Όπω̋ προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. 
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27 Πρβλ άρθρο 48. 

 

28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) 

 

29 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 

30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ΄» 
(Ανήκει στην με αριθμ.       /2020 Διακήρυξη) 

 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................................  

ΟΝΟΜΑ: ..............................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..............................................  

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ............................................  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: .........................................................  

ΟΔΟΣ: .................................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ: ..................... ΤΚ:  ..............................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.......................................................  

ΚΙΝΗΤΟ ...............................................................  

FAX: ....................................................................  

e-mail: .................................................................  

Α.Δ.Τ.: .................................................................  

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
Αριθμό̋ Πρωτοκόλλου  ................................. 
Ημερομηνία ................................................... 

 
Προ̋ τον  
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Σα̋ καταθέτω τον Φάκελο συμμετοχή̋ μου 

στον διαγωνισμό με τίτλο:  

 

Ασφάλιση κινητή̋ και ακίνητη̋ περιουσία̋ 

του Δήμου (Κωδικό̋ Μελέτη̋ 

Π43/2020)…………….................. 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

 
Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                  

                    Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ., 

 
 

ΑΔΑ: 6Ν39ΩΕΒ-ΝΔΞ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e97ed5a9ca4a6420352d829 στις 16/04/20 10:54


		ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
	2020-04-16T10:54:45+0300
	ΊΛΙΟΝ
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:27517




