
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ 
 

Αριθμός Διακήρυξης: 26162/25-05-2016 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
«ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 109.700,00 € 

 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 
 

   Έχοντας υπόψη: 
1. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. την υπ’ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-

θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
3. το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
4. το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
5. το Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» 
6. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
7. το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ 
και άλλες διατάξεις» 

8. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

9. το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
10. το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
11. το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της από 12-12-2012 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 
12. το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» 
13. το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
14. το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέ-

ματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 «Εγγυήσεις» 
15. το Π.Δ.28/1980 (ΦΕΚ Α’ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 
16. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε-

θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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17. την υπ’ αριθμό 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
18. την υπ’ αριθμό 191/2016 απόφαση του Δ.Σ. Λέσβου για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας ασφάλισης 
19. τις υπ’ αριθμό 97 & 343/2016 αποφάσεις της Ο.Ε. για την έγκριση των πιστώσεων της δαπάνης ασφάλισης 
20. την υπ’ αριθμό 355/2016 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης 

 

Προκηρύσσει 
δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφο-
ράς για την «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου» με τους παρακάτω ό-
ρους. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Άρθρο 1ο  

Συμβατικά στοιχεία 

   Τα στοιχεία της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί, κατά σειρά ισχύος, θα είναι: 
1) η παρούσα διακήρυξη, 
2) η υπ’ αριθμό 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 
3) η προσφορά του αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 2ο  
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

   Η ανάθεση της υπηρεσίας ετήσιας ασφάλισης των πάσης φύσεως μηχανημάτων έργου, οχημάτων και μετα-
φορικών μέσων του Δήμου Λέσβου θα γίνει με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
 

Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός 

   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ετήσια ασφάλιση όλων των μηχανημάτων έργου, οχημά-
των και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου είναι εκατό εννιά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (109.700,00 €). Οι 
σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομ. έτους 2016, στους παρακάτω 
Κ.Α.Ε.: 10.6253, 20.6252, 20.6253, 25.6252, 25.6253, 30.6252, 30.6253, 35.6252, 35.6253, 70.6252, 
70.6253. 
 
 

Άρθρο 4ο  
Αναθέτουσα αρχή 

   Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής: 
- Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
- Α.Φ.Μ. 997817113 
- Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης 
- Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη. 
 
 

Άρθρο 5ο  
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πα-
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ρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4155/2013, στην Υ.Α. Π1/2390/2013 και στο Π.Δ.28/1980. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 www.promitheus.gov.gr   
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 

ώρα 14:00 μ.μ. 
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 

ώρα 14:00 μ.μ. 

   Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφο-
ράς στο σύστημα. 
   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βε-
βαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
 

Άρθρο 6ο  
Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες 

  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 59/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λέσβου. 
  Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Διεύθυνση Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού Ν-Α Λέσβου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 22510 55637 και FAX 22510 
27090. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
διακήρυξης, για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mytilene.gr. 

  Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα του 
διαγωνισμού δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληρο-
φορίες και διευκρινίσεις, επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

   Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, 
β) νομικά πρόσωπα, 
γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
δ) συνεταιρισμοί, 
ε) κοινοπραξίες προμηθευτών, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την ασφάλιση κινητών και ακίνητων αξιών. 
   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμ-
βασης. 
   Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στην δωδεκάμηνη ασφάλιση του συνόλου των μηχανημάτων έργου και 
μεταφορικών μέσων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμό 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθα-
ριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου. 
   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επι-
χείρηση ασφάλισης ακινήτων και οχημάτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και πα-
ρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσω-
πα, σύμφωνα με το Ν.1569/1982 όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίση-
μα έγγραφα. 
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   Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. 
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζό-
μενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημο-
πρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι 
που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 
 
 

Άρθρο 8ο  
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

  Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, η οποία χορηγείται από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο-

γραφής και 
β) να εγγραφούν στην Ηλεκτρονική Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγρα-
φής. 
  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σ’ αυτό παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους οικονομικούς φορείς - χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυ-
τοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφό-
σον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοι-
χείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον α-
ριθμό ταυτότητα ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνι-

κή γλώσσα και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος εγκατάστασης του οικονομι-
κού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή α-
κριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστή-
ματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχε-
τικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
 

Άρθρο 9ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

  Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δι-
καιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/ 2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την εγ-
γραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένο, κατά περίπτωση. 
  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητι-
κά, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνι-
σμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά περίπτωση. 
 

Α. Οι έλληνες διαγωνιζόμενοι 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπό-
χρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
 φυσικά πρόσωπα 
 ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. 
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν βρίσκονται σε διαδικα-
σία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής δια-
χείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδα-
φίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
εκδίδεται το πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και 
το ειδικό επάγγελμά τους. 

5. Πιστοποιητικό περί νόμιμης λειτουργίας, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 
του Ν.Δ.400/1970, άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και από το οποίο να προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη 
εταιρεία λειτουργεί νομίμως για τους συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 

6. Αποδεικτικό έγγραφο από επίσημη αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη α-
σφαλιστική εταιρεία συμμετέχει στον φιλικό διακανονισμό (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής). 

7. Εγγυητική επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 10. 
8. Οι ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες υποβάλουν επιπλέον τα εξής: 

- ΦΕΚ δημοσίευσης της αρχικής έγκρισης της άδειας λειτουργίας της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας. 
- ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της Α.Ε. και όλες οι επόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής. 
- ΦΕΚ δημοσίευσης του νόμιμου Δ.Σ. της Α.Ε. 
- Πιστοποιητικό της αρμόδιας εποπτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη ασφαλι-
στική ανώνυμη εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως και για ποιους συγκεκριμένα κλάδους ασφάλι-
σης. 
- Ισολογισμό για τα τρία (3) τελευταία έτη. 
- Απόφαση Δ.Σ. (αντίγραφο) περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στον διαγωνισμό. 

  

Β. Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τη χώρα προέλευσης, καθώς και πιστοποιητικό περί νόμιμης λειτουρ-
γίας της επιχείρησης στην Ελλάδα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγ-
γραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκες δη-
λώσεις των εμπλεκομένων οι οποίες γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

Γ. Πλέον των ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα 
   Επί ποινή αποκλεισμού, από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορα, με-
σίτη, παραγωγό ασφαλίσεων κλπ) και με σκοπό να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας 
προσφοράς από την αυτή ασφαλιστική επιχείρηση, υποχρεωτικά θα υποβληθούν: 

 1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, υπογε-
γραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται για λογα-
ριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και 
 2) Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με την κάθε ασφαλιστική εταιρία. 

 
Σε κάθε περίπτωση, στο φάκελο έκαστου συμμετέχοντος θα περιλαμβάνονται επίσης: 
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι κοινωνικοί ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους έχει ασφα-

λιστικές υποχρεώσεις η επιχείρηση. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής μελέτης και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των 
σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν ρητά προκειμένου να αξιολογηθούν. 

 Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
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 Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέπειά στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και εάν έχουν υποπέσει στο παράπτωμα να 
έχουν κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 
το Δήμο. 

 Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
   Οι ανωτέρω δηλώσεις δύναται να περιλαμβάνονται σε ένα έντυπο. 
   Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται «Δήλωση» εννοείται Υ.Δ. του Ν.1599/1986 όσον αφορά συμμε-
τέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. 
   Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή εννοείται, αντιστοίχως, είτε Υ.Δ. του 
Ν.1599/1986 ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση επίσημη 
δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωση συνυποβο-
λής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας ο-
φείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
  Για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται από το νόμο 
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπο-
γραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
  Όλα τα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία αφορούν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. 
  Οι απαιτούμενες ένορκες και υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επιπλέον, πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 
ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
  Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, που αφορούν στο διαγωνισμό και 
προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα, ή αντίγραφα επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκουν, είναι 
δε αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων η ορθή διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων τα οποία έχουν 
εκδοθεί στο εξωτερικό. 
  Σε κάθε περίπτωση, ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην ελλη-
νική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν από επίσημη αρμόδια κρατική ελ-
ληνική αρχή. 
  Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται, με αποτέλεσμα 
τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
  Σε περίπτωση που το οικείο κράτος, όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, δεν εκδίδει κάποιο έγ-
γραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περι-
πτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέ-
ωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες αλλοδαπών υποψηφίων. 
  Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού δεν υποβληθούν, ή δεν είναι έγκυρα, ή είναι 
ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές οι οποίες αφορούν μέρος των ζητούμενων καλύψεων. 
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. 
  Δύναται να γίνει αποδεκτή προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των ζητούμενων καλύψεων, μόνο 
στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες μη προσφερόμενες καλύψεις δεν προσφέρονται δεσμευτικά από το 
σύνολο των διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά στην αδυναμία κάλυ-
ψης συγκεκριμένου κινδύνου λόγω αποδεδειγμένης μη προσφοράς της κάλυψης από την ασφαλιστική αγορά 
γενικότερα, ή/και λόγω μη επάρκειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
  Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες καλύψεων και δύναται 
ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
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Άρθρο 10ο  
Εγγυήσεις 

 
   1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋ-
πολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 
  Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στο διαγωνι-
σμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανά-
θεσης. 
  Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
 ● την ημερομηνία έκδοσης 
 ● τον εκδότη 
 ● τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 
 ● τον αριθμό της εγγύησης 
 ● το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 ● την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
 ● τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού 
 ● ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως 
 ● ότι το ποσόν της εγγύησης είναι στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβλη-
θεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
 ● ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή-
μου 
 ● την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 
 ● η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη 
 ● ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 
 ● το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 
 ● προσφορές χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
   2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της συνολικής συμβατικής, προ 
ΦΠΑ, αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
  Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
  Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
 ● την ημερομηνία έκδοσης 
 ● τον εκδότη 
 ● τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αντίστοιχα το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται 
 ● τον αριθμό της εγγύησης 
 ● το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 ● την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
 ● τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
 ● ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως 
 ● ότι το ποσόν της εγγύησης παραμένει στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την αποστολή απλής έγγραφης ειδοποίησης 
 ● ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσή-
μου 
 ● την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 



VIII 
 

 ● ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λει-
τουργίας των προσφερομένων ειδών, έτσι όπως αυτός ορίζεται από την προσφορά του εκάστοτε μειοδότη και 
κατά ελάχιστο τρείς (3) μήνες 
 ● ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό 
 ● το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
 

Άρθρο 11ο  
Υποβολή προσφορών 

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 
(ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ.28/1980. 
   Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας υποφάκελος1 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
(β) ένας υποφάκελος1 με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
   Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετι-
κού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά 
  Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται: 
1. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προ-

σφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 8 
της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνι-
στική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετο-
χής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προ-
σκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

2. η τεχνική προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήμα-
τος. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέ-
ου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρ-
μες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

                                            
1  Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται η λέξη «υποφάκελος» νοείται «κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων 

στο σύστημα» 
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Β. Οικονομική Προσφορά 
  Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμ-
μετέχοντα. 
  Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-
στήματος.  Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπο-
γράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλε-
κτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέ-
πει να ταυτίζονται. 
  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
  Σχετικά με την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την ετήσια ασφάλιση των 
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου, μειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την χαμη-
λότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων του Δήμου, εφόσον είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και 
λοιπών όρων της διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος. 
  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
 
 

Άρθρο 12ο  
Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού - Αποσφράγιση των προσφορών 

   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 14:00 μ.μ., από την Επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών, ε-
φαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικα-
σιών. 
   Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
  Η Επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτω-
ση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής και εισηγεί-
ται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού, των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή 
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της διακήρυξης και 
συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των 
υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση 
στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προ-
σφοράς τους. 
  Η Επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες - χρήστες για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προ-
σφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφο-
ρών που αποσφραγίσθηκαν. 
  Στη συνέχεια, και μετά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι των 
οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνω-
στοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
  Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των ο-
ποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
  Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή διαγωνισμών υπηρεσιών συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των υποψηφί-
ων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του διαγωνισμού υποβάλλονται 
στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. 
 
 

Άρθρο 13ο  
Τιμές - Τρόπος τιμολόγησης 
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  Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και θα αφορούν το σύνολο των υπό 
ασφάλιση μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για ασφάλιση διάρκειας 12 
μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις 
επιμέρους ομάδες και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
  Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα υπάρχοντα, αλλά και 
τα νεοαποκτηθέντα οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου, τα οποία θα ταξινομηθούν 
ή θα τεθούν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δεσμευτικά με τις ίδιες προσφερόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις και ασφάλιστρα ανά κατηγορία οχήματος και με τιμές υπολογιζόμενες σύμφωνα με την 
προσφορά του αναδόχου για συναφή οχήματα, οι δε τυχόν μικρότεροι χρόνοι ασφάλισης θα υπολογιστούν 
αναλογικά. 
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων του, καθώς επίσης να διακόψει 
την ασφάλιση ενός οχήματος, με την υποχρέωση επιστροφής από τον ανάδοχο αναλόγου τμήματος του α-
σφαλίστρου. 
  Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και εισφορές υπέρ του 
Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της δημοπρασίας. 
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του αντίστοιχου τιμολογίου, αφού γίνει η 
προσωρινή παραλαβή των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παρα-
λαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την λειτουργία των Ο.Τ.Α. 
διαδικασίες. 
 
 

Άρθρο 14ο  
Κατακύρωση - Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

  Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμη-
λότερη προσφορά, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
 η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
 ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, 
 η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 

τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
  Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου είναι αποδεκτή, με 
βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
  Η Επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότησή της, μαζί με αιτιολόγηση επί τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν 
κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20 του Π.Δ.28/1980. 
  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμο-
δότηση της Επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.28/1980. 

 
 

Άρθρο 15ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης 

    Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση των υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης των μηχανημάτων και 
μεταφορικών μέσων του Δήμου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
  α. το είδος 
  β. την ποσότητα 
  γ. την τιμή αναλυτικά 
  δ. τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
  ε. τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδε-
κτές τροποποιήσεις των όρων τούτων 
 στ. τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης - ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφα-
σης αυτής, είναι άκυρη 
  ζ. την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
  Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
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  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
χρονικό διάστημα πέντε ως δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφό-
σον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, 
ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
  Εάν ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ.28/1980. 
 
 

Άρθρο 16ο  
Σύμβαση 

  Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με όσα αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο, περιλαμβάνει δε όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
  α) τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
  β) τα συμβαλλόμενα μέρη 
  γ) τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
  δ) την τιμή αναλυτικά 
  ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών 
 στ) τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών 
  ζ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
  η) τις προβλεπόμενες ρήτρες 
  θ) τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
  ι) τον τρόπο πληρωμής 
 ια) τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 
 ιβ) τις διατάξεις εκτέλεσης των υπηρεσιών και 
 ιγ) την παραλαβή αυτών. 
  Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους με την προσφορά του αποδέχε-
ται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
  Η σύμβαση υπογράφεται από τον δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το 
δικαίωμα υπογραφής. 
  Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
  Το συνολικό ποσό της σύμβασης θα είναι προσαυξημένο έως 5% σε σχέση με την οικονομική προσφορά 
του αναδόχου, με σκοπό την κάλυψη των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου τα οποία θα ταξινομη-
θούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία, για οποιοδήποτε λόγο, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 α) παραδόθηκαν όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και 
 β) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

 
 
 

Άρθρο 17ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως και ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
 
 
 

Άρθρο 18ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

  Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται μέχρι και της επομένης από τη διεξαγωγή 
της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας και κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επομένης της 
ανακοινώσεως αυτού. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δε λαμβάνο-
νται υπόψη. 
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  Ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) υποβάλλει τις ενστάσεις -προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχεί-
ου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
  Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση 
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του τα-
χυδρομείου. 
  Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, 
εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλε-
κτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκη-
σης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
  Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
της Επιτροπής διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημο-
σίων συμβάσεων και των διαδικασιών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ.28/1980. 
  Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
  Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 238 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του 
ίδιου νόμου. Για τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.3886/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
 

Άρθρο 19ο  
Συνέχιση του διαγωνισμού 

    Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η υπηρεσία κρίνει ότι η ανάθεση 
της ανωτέρω υπηρεσίας επείγει, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων κλει-
στών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
    Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότη-
ση του αρμόδιου για το διαγωνισμό οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της 
συνέχισης του διαγωνισμού, ο οποίος γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 
 
 
 

Άρθρο 20ο  
Παραλαβή υπηρεσιών 

    Η παραλαβή των υπηρεσιών διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 66 
του Π.Δ.28/1980. 
 
 
 

Άρθρο 21ο  
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

   Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλε-
κτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012) και αυτών της περίπτωσης β’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013. 
 
 
 

Άρθρο 22ο  
Γλώσσα σύνταξης των εγγράφων 

    Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι 
στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 23ο  

Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

   Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί ως εξής: 
1. σε μια (1) ειδική εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών και σε δύο (2) νομαρχιακές εφημερίδες (μια ημερή-

σια και μια εβδομαδιαία) 
2. στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr 
3. στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr 
4. στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
   Ολόκληρη η διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων και των τευχών της μελέτης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr. 
   Αντίγραφο της περίληψης διακήρυξης θα αποσταλεί στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επί της 
Ξενοφώντος 10, 10557 Αθήνα, τηλ. 2103334100, Fax 2103334149, e-mail info@eaee.gr. 
   Η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, για την αρχική δημοπράτηση, δεν θα 
ξεπεράσει τα 1.500,00 ευρώ συνολικά και σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163 τεύχος Α’ 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 

Μυτιλήνη, 25/ 05/ 2016 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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